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RGiZP.271.7.2018        Bogoria, dnia 08.05.2018r. 

 

 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

 
 

 

„Budowa boisk sportowych w miejscowościach; Ceber, Domaradzice 

oraz budowa placów zabaw w miejscowościach; Grzybów, 
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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1 Zamawiającym jest:    

 

Gmina Bogoria 

ul. Opatowska 13 

28-210 Bogoria 

E-mail urzad@bogoria.pl,  

tel. 15 8674086, fax. 8674281 

adres internetowy: http://www.bogoria.pl  

 

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020, 1250, 1265, 1579) oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w 

odniesieniu do robót budowlanych. 

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 

terminy mają następujące znaczenie: 

a) „Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z  2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020, 1250, 1265, 1579)  

b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „Zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 

niniejszej SIWZ, 

d) „Postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 

e) „Zamawiający" – Gmina Bogoria 

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 
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Rozdział 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest  

Boisko w miejscowości Ceber 

Boisko trawiaste do piłki nożnej, ogrodzenie boiska – piłkochwyty 

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 41,60m x 21,60m w tym pole gry 40,00x20,00m 

Przed przystąpieniem do robót nawierzchni boiska należy zdjąć warstwę humusu o gr. ok. 30 cm 

i zniwelować teren. Ziemię z wykopu (bez darni) ponownie użyć do nawierzchni boisk, darń 

wykorzystać na uzupełnienia nierówności na działce poza terenem boiska. Linie boiska wysypane 

kredą. BOISKA UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI,  

WARSTWA GRUBOŚĆ 

Trawa naturalna siana z humusem /2kg/100m2/20cm, Kruszywo naturalne zmieszane z piaskiem i 

ziemią w stos. 33,3%x320cm, grunt istniejący, wyposażenie boisk: Bramki boiska do piłki nożnej 

z siatkami – o wymiarach 5 x 2 m z certyfikatem - szt. 2, przy boisku ławki drewniane bez oparcia 

na stelażu metalowym zabetonowanym w stopach betonowych, grubość desek na siedzisko min. 

32 mm w kolorze brązu. Kosze na śmieci z blachy ocynkowanej malowanej. 

PIŁKOCHWYTY przy boisku do piłki nożnej o dług. 96,80 m, piłkochwyty boiska do piłki 

nożnej – za bramkami i od działki nr ewid. 137, dane techniczne projektowanych piłkochwytów: 

słupki metalowe z rur fi 87 mm x 4 mm, siatka stalowa ocynkowana o oczkach 3,5x3,5 cm fi 3 

mm  wys. 4,0 m pręty naprężające pomiędzy słupkami 2 mm w odstępach 0,76 m, siatka z PP 

wys. 2,0 m nad siatka stalową za bramkami o oczkach 12x12 cm i gr. 3 mm, stopy betonowe 

40x40x70 cm 

Boisko w miejscowości Domaradzice  

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 41,60m x 21,60m w tym pole gry 40,00x20,00m, przed 

przystąpieniem do robót nawierzchni boiska należy zdjąć warstwę humusu o gr. ok. 30 cm 

i zniwelować teren. Ziemię z wykopu (bez darni) ponownie użyć do nawierzchni boisk, darń 

wykorzystać na uzupełnienia nierówności na działce poza terenem boiska. Linie boiska wysypane 

kredą. Warstwa boiska - Trawa naturalna siana z humusem /2kg/100m2/20cm, kruszywo 

naturalne zmieszane z piaskiem i ziemią w stos. 33,3%x320cm, grunt istniejący 

Wyposażenie boisk: 

Bramki boiska do piłki nożnej z siatkami o wymiarach 5 x 2 m. z certyfikatem - szt. 2,  przy 

boisku zamontować ławki drewniane bez oparcia na stelażu metalowym zabetonowanym w 

stopach betonowych, grubość desek na siedzisko min. 32 mm w kolorze brązu. Kosze na śmieci 

z blachy ocynkowanej malowanej. PIŁKOCHWYTY przy boisku do piłki nożnej o dług. 68,00 m 
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Piłkochwyty boiska do piłki nożnej – za bramkami 

Dane techniczne projektowanych piłkochwytów: 

słupki metalowe z rur fi 87 mm x 4 mm, siatka stalowa ocynkowana o oczkach 3,5x3,5 cm fi 3 

mm wys. 4,0 m, pręty naprężające pomiędzy słupkami 2 mm w odstępach 0,76 m, siatka z PP 

wys. 2,0 m nad siatka stalową za bramkami o oczkach 12x12 cm i gr. 3 mm,stopy betonowe, 

40x40x70 cm. 

 

Plac zabaw w miejscowości Grzybów 

Zestaw zabawowy lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach Konstrukcja metalowo 

drewniana, pcv posadowiona na gruncie. Konstrukcja metalowo drewniana, pcv posadowiona na 

gruncie. W skład zestawu wchodzą: - wieża z daszkami szt. 2,- Zjeżdżalnie 1, zjeżdżalnie 

metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm grubość blachy 5,- Pomosty pomiędzy wieżą a 

zjeżdżalnią - dwa wejścia- Wysokość pomostu 1,2 m 

Strefa bezpieczeństwa 6,7m x 6,1 m, zestaw zakotwiony w betonowych stopach. Huśtawka 

wahadłowa z jednym siedziskiem dla małych dzieci lub inny o porównywalnej wielkości i                 

parametrach, huśtawka wagowa podwójna, kiwak sprężynowy, piaskownica, ławki z oparciami, 

kosz na śmieci, tablica z regulaminem, ogrodzenie, dojścia i dojazd. 

 

Plac zabaw w miejscowości Moszyny 

Zestaw zabawowy lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach Konstrukcja metalowo 

drewniana, pcv posadowiona na gruncie. Konstrukcja metalowo drewniana, pcv posadowiona na 

gruncie. W skład zestawu wchodzą: - wieża z daszkami szt. 2,- Zjeżdżalnie 1, zjeżdżalnie 

metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm grubość blachy 5,- Pomosty pomiędzy wieżą a 

zjeżdżalnią - dwa wejścia- Wysokość pomostu 1,2 m zestaw zakotwiony w betonowych stopach. 

Huśtawka wahadłowa z jednym siedziskiem dla małych dzieci lub inny o porównywalnej 

wielkości i parametrach, huśtawka wagowa podwójna, kiwak sprężynowy, piaskownica, ławki z 

oparciami, kosz na śmieci, tablica z regulaminem, ogrodzenie, dojścia i dojazd. 

 

2.1.1 Szczególne wymagania w zakresie sposobu realizacji:  

 

1)Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Harmonogramu 

szczegółowego realizacji zadania, zwanego dalej „Harmonogramem”, nie później niż 2 dni po 

podpisaniu umowy. Harmonogram musi zostać uzgodniony pomiędzy stronami umowy. 

Harmonogram musi zawierać skończone elementy robót.  Wykonawca jest zobowiązany również 

do jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od dnia 

otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą 

odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian 

wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą 

nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od 

otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Rozliczenie 

Zamawiającego z Wykonawcą następować będzie w oparciu o niniejszy Harmonogram. 
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Zamawiający przewiduje w harmonogramie odbiór końcowy łącznie 1 płatność. Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu nie później niż 2 dni po  

podpisaniu umowy kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o przedmiary stanowiące 

załącznik do SIWZ.   

U W A G A 

Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy. Jeżeli Wykonawca uzna, iż przedmiary 

nie obejmują pewnych robót wymaganych w dokumentacji technicznej jest zobowiązany 

uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje. Wykonawca również w ofercie musi skalkulować 

uprzątnięcie i przygotowanie terenu pod wspomniana inwestycję. 

 

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, 

stanowiącej załącznik nr 8  do SIWZ. 

2.3 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych  

 

2.4 Zatrudnienie na umowę o pracę 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z budową 

boisk i placów zabaw 

 

2.5 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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2.6 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

2.7 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. 

czynności.  

2.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 30.10.2018 r. 

2. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się datę podpisania końcowego protokołu           

odbioru. 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-8. 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące: 

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż                             

300  000,00  złotych; 

 

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń zgodnie z  art. 12, 
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art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2016 

r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały  

wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia  wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo 

budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz. 65).  

b) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania           

robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z  art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z.2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).  

c) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwie roboty 

budowlane każda polegająca na budowie lub przebudowie budowlanego w tym również boisk 

placów zabaw o wartości minimum  300 000 złotych brutto. 

 

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 4.4 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

 

4.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4.5.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 

ustawy 

4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez 

inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 
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4.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub 

wszyscy Wykonawcy łącznie. 

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

         w  pkt 4.2 

4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-

23 ustawy 

4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj. 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z.2016 r. poz. 1574 , z 

późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
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koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o 

którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 

1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

4.9. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie pkt. 5, wskazuje 

podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. 

4.10. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 

13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 
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b) w art. 24. ust. 1 pkt 15, 

c) w  art. 24.ust. 5 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4.11 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

4.12 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie ust. 8. 

4.13 W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział  

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
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Rozdział 5 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 

 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych  

w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć 

wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w 

Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. 

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

 

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 

do SIWZ. 
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5.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy; 

d) wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich      

       5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia    

       działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,  

      daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały  

      wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały     

     wykonane należycie,  w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane  

      zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym  

      dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez  

      podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z  
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      uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie  

      uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym  

      załącznik nr 5 do SIWZ); 

e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). 

f) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od  

     odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  

     przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 

g) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca 

polega na zasobach podmiotu trzeciego o których mowa w pkt. 5.3 lit a-c. 

 

5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a-c) składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 
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zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5.4 stosuje się. 

5.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.6 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

5.8 Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie,  

o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 

5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 

język polski. 
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5.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z 

tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone  

w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski. 

5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie  

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na 

podstawie pełnomocnictwa. 

5.12 Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką  

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach 

tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 

5.12 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, 

należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie 

poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych 

stron. 

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 500 zł (słownie: siedem 

tysięcy pięćset złotych 00/100). 

6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359). 

6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Staszów oddział Bogoria 05 9431 0005 

2002 0200 2857 0001  

 

     Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie   przelewu. 

6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie 

się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

a) kwotę gwarancji, 

b) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ....................... - do dnia", 

b) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli 

dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich . 

6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga 

złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

6.7 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert. 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje    

            odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

7.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych gdyż podział groziłby 

nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania 

zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych Wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia co mogłaby poważnie zagrozić 

właściwemu wykonaniu zamówienia. 

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia 

polegającego na powtórzeniu podobnych robót.  

7.5 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.6 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.7 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.8 Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą     

      być parafowane przez Wykonawcę. 

7.9 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę,  

     zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)  

      upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

7.10 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w 
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formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi 

zostać dołączone do oferty. 

7.1 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.2 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.11 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

7.12 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. 

7.13 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 dni po podpisaniu umowy Harmonogram 

realizacji umowy, zwany dalej „Harmonogramem”, na dwa dni przed podpisaniem  

umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni 

roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub 

jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany 

do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie 

Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić 

Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazań, z podaniem 

uzasadnienia prezentowanego stanowiska. 

7.14 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nie później niż 2 dni po  podpisaniu umowy 

kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiary stanowiące załącznik do SIWZ.  

Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy. Jeżeli Wykonawca uzna, iż przedmiary 

nie obejmują pewnych robót wymaganych w dokumentacji technicznej jest zobowiązany 

uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje. 

7.15 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji". 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki 

sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 
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1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte  

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

7.18 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 2 i 3 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia) 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub 

innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, 

na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

 

7.19. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający   

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu 

otwarcia ofert. 
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7.20. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy, 

            b) Gmina Bogoria  „Budowa boisk sportowych w miejscowościach; Ceber, 

Domaradzice oraz budowa placów zabaw w miejscowościach; Grzybów, Moszyny” 

c) Nie otwierać przed dniem.24.05.2018 r. do godz. 09:10 

 

Rozdział 8  

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do 

dnia 24.05.2018 r. do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 14 Urzędu 

Gminy Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria   

8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub 

kurierską. 

8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2018 r. o godzinie 09:10 w  siedzibie Zamawiającego 

w sali narad Urzędu Gminy Bogoria. 

8.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed 

upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w 

pkt 7.20 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA". 

8.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

8.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

8.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej             

http://www.bogoria.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach 

 

http://www.bogoria.pl/
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Rozdział 9  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania 

ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 

 

 

Rozdział 10  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

10.1 Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny           

(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 w 

sposób następujący:  

 § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

 § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

10.2 Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

10.3 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

10.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
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oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.5 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

10.6 Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

10.7 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym związanych m.in. z (ale się do nich nie 

ograniczać):  

1) Wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań  i 

wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w SIWZ i w umowie 

oraz wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat (m.in.: 

kosztów poniesionych na oczyszczanie terenu budowy i okolic przyległych, dróg, 

chodników i wszelkich zanieczyszczeń), ryzyka związanego z wykonaniem robót  i 

realizacji zobowiązań umownych.  

2) Robocizną i wszelkimi kosztami z nią związanymi.  

3) Dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym 

związanymi włączając straty i transport na budowę.  

4) Kosztami nadzorów i odbiorów. 

5) Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń 

oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi.  

6) Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania robót objętych umową. 

7) Maszynami i wszystkimi kosztami z tym związanymi włączając paliwo, energię, części i 

materiały pomocnicze.  

8) Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,  

9) Kosztami przeglądów gwarancyjnych, 

10) Kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa, narzutami, zyskiem i podatkami. 

11) Spełnieniem dodatkowych wymagań. 

12) Ryzykiem ryczałtu. 

10.8 Cenę oferty należy podać jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe wykonanie 
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zamówienia i zawierającą wszelkie inne składniki wpływające na jej ostateczną wysokość.  

10.9 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

Rozdział 11  

BADANIE OFERT 

11.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę zwróci się do 

Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia 

ceny. 

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

 

Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

12.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 
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Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1 Cena 60% 

2 Gwarancja 40% 

 

12.2 Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych 

kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

O = C + G, gdzie: 

O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał w kryterium cena 

G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał w kryterium gwarancja 

 

 

 

Kryterium I - cena 

 

              C.min. 

C = ------------------ x 60 

               C bad 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 

 

 

Kryterium II – gwarancja    

 

Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia 

dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny 

poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady: 

3 lata gwarancji 5 pkt 

4 lata gwarancji  - 15 pkt 

5 lat gwarancji -   25 pkt 

6 lat gwarancji -   40 pkt  

 

Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w latach). Maksymalny 

okres gwarancji podlegający punktacji to 6 lat. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje 

okres gwarancji dłuższy 6 lat nie otrzyma więcej niż 40 punktów.  
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Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako  

          najkorzystniejsza. 

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 

http://www.bogoria.pl  

13.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, 

po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

15.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku  

     następujących formach: 

http://www.bogoria.pl/
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15.2.1 pieniądzu; 

15.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

15.2.3 gwarancjach bankowych; 

15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

15.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

15.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny brutto 

podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi. 

15.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151 ustawy pzp:  

1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane  

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

15.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

15.6 Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji 

gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego 

przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela.  Z treści dokumentu winno wynikać nieodwołalne 

i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

zabezpieczenia na każde pisemne żądanie  zgłoszone przez Zamawiającego  i powinien 

zawierać informację, iż udzielona gwarancja stanowi  zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy i obejmuje roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy (w tym roszczeń dotyczących zastrzeżonych  kar umownych) oraz roszczenia  z 

tytułu rękojmi. 
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Rozdział 16  

POSTANOWIENIA UMOWY 

16.1 Wzór Umowy stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ. 

16.2 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 

umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1. 

16.3 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

17.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na 

własnej stronie internetowej http://www.bogoria.pl pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę 

SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej http://www.bogoria.pl. 

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

http://www.bogoria.pl 

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

 

 

 

http://www.bogoria.pl/
http://www.bogoria.pl/
http://www.bogoria.pl/
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Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją") Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 

lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

18.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu 

lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią. 

18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Gmina Bogoria 

ul. Opatowska 13 

28-210 Bogoria 

 

18.6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważniona jest: 

Pan Tomasz Kowalski,  

Tel.15 8670008,  

E-mail urzad@bogoria.pl 

 

 

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach Wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
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19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

Rozdział 20 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 5 - Wzór wykazu robót 

Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu osób 

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy  

Załącznik Nr 8 – Dokumentacja techniczna  
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

     

   

   

 

OFERTA 

 
Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boisk sportowych w miejscowościach; Ceber, 

Domaradzice oraz budowa placów zabaw w miejscowościach; Grzybów, Moszyny” 

oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, na warunkach 

określonych w istotnych postanowieniach umowy, za łączną kwotę: 

............................... zł brutto słownie złotych: ...................................................................………… 

…………………………………………………………….  brutto  

Cena zawiera podatek 23% VAT, w kwocie .............................................zł. 

Udzielamy ………. lat gwarancji. 

  

Oświadczam, że jestem/nie jestem małym /średnim przedsiębiorcą. 

 

Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić): 

 wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł 

netto *. 

 

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do 

wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 

towarów i usług, 

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 30.10.2018 roku. 

2) akceptujemy warunki płatności; 

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i załączonej dokumentacji i 

 nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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5) akceptujemy warunki  umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 

Zamawiającego, 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ….. 

b) ….. 

c) ….. 

        8) Nazwy i adresy podwykonawców…………… 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach  

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

     

          

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

...........................................................................................................................................................................................

...................................................... 

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

............................................................................................................................. .................. 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

...........................................................................................................................  

numer telefonu: (**)  

Numer faksu: (**) 

e-mail    ................................................................................................ 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ...............................................
 

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

34 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

…………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boisk sportowych w 

miejscowościach; Ceber, Domaradzice oraz budowa placów zabaw w miejscowościach; Grzybów, 

Moszyny” 
 prowadzonego przez Gminę Bogoria oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Rozdziale 4 ust. 

4.2.2. i 4.2.3. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 4.2.2. i 4.2.3. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ      

 
Wykonawca: 

……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boisk sportowych w 

miejscowościach; Ceber, Domaradzice oraz budowa placów zabaw w miejscowościach; 

Grzybów, Moszyny” 

prowadzonego przez Gminę Bogoria oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

      art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Pzp  . 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 

 

My niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz:  

............................................................................................................................. .......................... 

.......................................................................................................................................................  

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

 

„Budowa boisk sportowych w miejscowościach; Ceber, Domaradzice oraz budowa placów zabaw w 

miejscowościach; Grzybów, Moszyny” prowadzonego przez Gminę Bogoria oświadczamy, co następuje: 

 

 

- Oświadczamy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której należą 

inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu*: 

 
- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

............................................................. 

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Wykaz robót 

 

 

Lp. 

Opis 

przedmiotu zamówienia 

(z uwzględnieniem 

wykazania realizacji 

określonego zakresu) 

Całkowita 

wartość brutto 

 

w PLN 

Termin realizacji  
 

Nazwa Odbiorcy  
 

Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia 
 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

1. Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane 

zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone (referencje itp.) 

 

 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                   

.............................................................................
 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 6 

 

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB 

 

LP Nazwisko i imię Funkcja w 

realizacji 

zamówienia 

Zakres i okres 

doświadczenia 

Opis posiadanych 

kwalifikacji 

zawodowych/ Rodzaj 

uprawnień Nr uprawnień 

Podstawa dysponowania 

osobami 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Ponadto oświadczam , że: 

Pan/Pani (imię i nazwisko)………………………………………………………………….…... spełnia 

wymagania stawiane przed Kierownikiem robót budowlanych, gdyż  posiada wymagane uprawniania 

budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia na warunkach określonych  

w umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……., dnia ……… r.                                        ………………………………………… 

   (miejscowość)                                                                                                  (podpis) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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WZÓR UMOWY 

Załącznik Nr 7 

 

UMOWA nr  ……………… 

 

W dniu .......................2017 r. pomiędzy:  

Gminą Bogoria mającą swą siedzibę w Bogorii przy Opatowskiej 13 ,zwaną w dalszej treści 

umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

P. Władysława Brudek  – Wójta Gminy Bogoria 

Przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Bogoria P. Ewy Gajek 

a 

....................................... z siedzibą w ........................... przy ul. ...................................... wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ............................................... pod nr KRS 

........................., REGON..................................., NIP..............................................,zwanym w 

dalszej treści umowy „Wykonawcą”  reprezentowaną przez: 

Panią/Pana.....................................................................................................* 

 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020, 1250, 1265, 1579)  

o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 11 ust. 8 w/w ustawy,  została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Przedmiot i zakres umowy 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Budowa boisk 

sportowych w miejscowościach; Ceber, Domaradzice oraz budowa placów zabaw                                  

w miejscowościach; Grzybów, Moszyny” 

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach niniejszej umowy określa: 

1) Przedmiar robót  

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  

3) Projekt  budowlany 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące odpowiednio 

opisują w sposób właściwy i wyczerpujący przedmiot umowy. 
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2) sporządzona przez niego oferta, obejmuje pełen zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 

opisany w projekcie, STWiOR, jak również wszystkie prace towarzyszące niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy, 

3) dostarczone w ramach umowy wyposażenie: urządzenia a także wszelkie materiały niezbędne 

do realizacji umowy są fabrycznie nowe i wolne od roszczeń osób trzecich. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie znaczenia 

użytych w niniejszej umowie sformułowań i jej warunków, zakresu przedmiotu umowy i innych 

jej postanowień, będą one odczytywane i interpretowane w następującej kolejności: 

1) niniejsza umowa wraz z załącznikami i późniejszymi aneksami do umowy, 

2)  wszelkie inne dokumenty nie wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Wszelkie uzupełnienia powinny być odczytywane w tej samej kolejności jak dokumenty, które są 

przez nie modyfikowane. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami zawartymi w ust. 2 i uznaje je za 

wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi 

przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, 

które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu szkód wynikłych na skutek wad 

przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformował o nich 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz  że warunki 

prowadzenia  robót są mu znane i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń 

 

Obowiązki Wykonawcy. 

§ 2 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  obowiązującymi 

Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami niniejszej umowy.  

Materiały 

§ 3 

 

1. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu umowy powinny 
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być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2016r, poz. 290z późn. zm.), oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom 

określonym w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: atest higieniczny oraz inne dokumenty wymagane do 

oznakowania danego wyrobu znakiem budowlanym ”B” lub znakiem „CE” (deklarację i/lub 

certyfikat zgodności z odpowiednią Normą lub aprobatą techniczną). 

 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonywania robót głośnych i uciążliwych tylko i wyłącznie w  godzinach wcześniej 

ustalonych z osobą wskazaną przez Zamawiającego, wg zaakceptowanego przez Zamawiającego 

harmonogramu. 

2) dostarczenia Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy, oświadczenia kierownika budowy 

objęciu  kierownictwa budowy wraz z posiadanymi uprawnieniami i zaświadczeniem właściwej 

izby samorządu zawodowego o członkostwie, 

3) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego i zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń i wad w 

terminie 5 dni od daty przekazania budowy, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody 

wynikłe wskutek nie powiadomienia o wadach,  

4) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego w terminie 14 dni od zawarcia umowy, 

5) usunięcia wszelkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia w 

ramach wynagrodzenia określonego umową  kosztów z tym związanych,  

6) zapewnienie na terenie budowy stałej obecności od poniedziałku do piątku przez co 

najmniej 8 godzin kierownika budowy,  za wyjątkiem zgłoszonych z wyprzedzeniem 3 dni przerw 

w robotach budowlanych, 

7) zapewnienia we własnym zakresie przyłączeń dla potrzeb budowy oraz ponoszenia 

kosztów związanych  z poborem wody i energii oraz wytworzenia ścieków dla potrzeb budowy,  

8) zapewnienia odpowiednich środków technicznych umożliwiających zagwarantowanie 

ciągłości zasilania  w media, 

9) dostarczenia w odpowiednim terminie próbek wszystkich materiałów i elementów do 

wbudowania wraz z odpowiednią kartą uzgodnienia materiału, 

10) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
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spełniających wymagania techniczne określone odpowiednimi przepisami i normami w tym 

zakresie; w przypadkach, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu koniecznych aprobat, 

wyników badań i ocen oraz ekspertyz, 

11) utrzymywania podczas wykonywania robót - od dnia przejęcia do dnia zwrotnego 

przekazania - terenu budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w 

należytym stanie, zapewniającym Wykonawcy i Zamawiającemu dojścia i dojazdy oraz 

możliwość wykonywania przez personel Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, 

12) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, 

pracownikom organów nadzoru budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy dostępu na teren 

budowy oraz do wszystkich miejsc, w których są wykonywane roboty budowlane lub gdzie 

przewiduje się ich wykonanie, a które są związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 

przeprowadzania kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego realizacji, 

13) zabezpieczenia i pokrycia kosztów obsługi służb pomocniczych i obsługi branżowych 

nadzorów technicznych, jeżeli takie wystąpią, 

14) dostarczenia za żądanie Inspektorów Nadzoru Zamawiającego własnym kosztem i 

staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonanych przez właściwe 

jednostki badawcze) oraz deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z polską normą lub 

aprobatą techniczną, 

15) naprawienia i doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem  zniszczonego lub 

uszkodzonego mienia Zamawiającego lub jego części bądź urządzeń, jeśli do uszkodzeń lub 

zniszczeń doszło w toku realizacji niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Jeśli Wykonawca nie wykona swych obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie 

Zamawiający uprawniony jest do naprawienia i doprowadzenia uszkodzonego lub zniszczonego 

mienia do stanu zgodnego z prawem na koszt Wykonawcy, 

16) przekazanie Zamawiającemu sporządzonych w języku polskim kart gwarancyjnych, DTR, 

instrukcji użytkowania i innych dokumentów dla urządzeń i elementów wyposażenia, 

17) wykonywania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego, 

18) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego w trakcie budowy, 

19) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

20) ochrony środowiska na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu, 

21) terminowego oddania przedmiotu umowy, 

22) przekazania Zamawiającemu w ilości 3 szt. dokumentacji powykonawczej w wersji 

papierowej i 2 szt. wersji elektronicznej, wszystkich deklaracji i/lub certyfikatów, atestów, 

instrukcji obsługi i eksploatacji, warunków konserwacji, gwarancji urządzeń, protokołów badań i 



45 

pomiarów przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego (technicznego).  

23) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw energii elektrycznej, wody, 

energii cieplnej i innych mediów, potrzebnych do wykonywania robót i realizacji robót, 

koordynowanie poszczególnych przyłączeń do mediów, z uwzględnieniem wykonywania robót, 

zainstalowanie oddzielnych przyrządów pomiarowych (liczników, podliczników) w sposób 

umożliwiający pomiar zużycia mediów, wnoszenie opłat wymaganych dla dostawców mediów w 

terminach przez nich wymaganych; 

24) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z widocznym i 

czytelnym oznakowaniem (dotyczy to także komunikacji pieszej i kołowej terenów przyległych 

do terenu budowy);  

25) zapewnienie ciągłego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi 

zmianami w organizacji ruchu;  

26) uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i usunięcie z niego wszelkich 

odpadów oraz zbędnych materiałów, maszyn, urządzeń;  

27) wykonanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji 

powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami odbiorów, pomiarów i sprawdzeń, 

potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia prawidłowego wykonania robót i przekazanie jej 

Zamawiającemu przy odbiorze prac;  

 

Zatrudnienie 

§ 5 

 

1.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z: 

-robotami przygotowawczymi 

- robotami budowlanymi 

2.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1  

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
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wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

 

Ubezpieczenie 

§ 6 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz 
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dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy 

opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności ,obejmującej przedmiot niniejszej 

umowy  w tym również obejmujący ; 

a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań,  

b) czyste straty finansowe,  

na kwotę co najmniej  300.000 zł. (trzysta tysięcy złotych), a w przypadku braku polisy inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot niniejszej umowy na kwotę co najmniej              

500 000,00 zł (pięćset złotych);  

2. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczeń wskazanych w ust. 1 w całym 

okresie realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni, a w 

przypadku bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub 

przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstąpić od niniejszej umowy, według swego 

wyboru, w całości lub w niewykonanej części, w terminie do 30 dni od stwierdzenia 

bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu.  

3. W przypadku przedłużenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 2 zd. 2 Zamawiający 

może potrącić wydatki z tym związane z Wynagrodzenia Wykonawcy, na co niniejszym 

Wykonawca wyraża zgodę.  

 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 7 

 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania terenu budowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy,  

2) zapewnienia nadzoru  inwestorskiego, 

3) przeprowadzenia po prawidłowym zakończeniu prac odbioru końcowego Inwestycji, 

4) zapłacenia Wykonawcy należnego wynagrodzenia. 

 

Teren budowy 

§ 8 

 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy a Wykonawca przejmie go w 

terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.   

2. Podczas prac Wykonawca ograniczy do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej 

czynnej. 
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3. Wszystkie przewidziane i nieprzewidziane koszty jakie Wykonawca poniesie w przypadku 

konieczności zajęcia terenu na potrzeby budowy zawarte są w cenie wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

Wyroby i wykonanie prac 

§ 9 

 

 

1. Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia niezbędne do wykonania robót Wykonawca zakupi 

i dostarczy na własny koszt. Wyroby i urządzenia te winny być zgodne z projektem, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i  posiadać wszystkie konieczne atesty, aprobaty techniczne 

lub certyfikaty. 

2. Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów, bądź montażem jakiegokolwiek 

urządzenia jest obowiązany uzyskać akceptację tego materiału/urządzenia przez Zamawiającego. 

W przypadku zastosowania materiału/urządzenia nie zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

Wykonawca będzie zobowiązany na Żądanie Zamawiającego do jego wymiany na własny koszt. 

Wykonawca z tygodniowym wyprzedzeniem dostarczy Zamawiającemu karty 

katalogowe/techniczne do akceptacji.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z warunkami 

niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systemu wielozmianowego 

jeżeli zajdzie taka konieczność. 

4. Zamawiający może kontrolować wykonywanie robót w każdym czasie.  

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez pojazdy Wykonawcy na drogach i naprawę tych zniszczeń. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w 

tym m. in. nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, uszkodzeń lub zniszczeń. W 

przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpią ww. 

uszkodzenia lub zniszczenia oraz inne szkody, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność lub naprawi wyrządzoną szkodę. 

 

Jakość robót, odpowiedzialność 

§ 10 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że prace wykonane będą zgodnie z niniejszą umową, Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, 

normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót sprzętem i urządzeniami właściwymi dla 

danej grupy robót, sprawnymi technicznie i bezpiecznymi w użytkowaniu. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania niezwłocznie i na własny koszt wszelkich usterek 

w wykonywanych robotach. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe 

wobec osób trzecich, które powstały lub mogły powstać w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców.  

 

 

 

 

Terminy wykonania umowy 

§ 11 

 

 

1. Strony ustalają ostateczny  termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 30.10.2018 r.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie dokumentów odbiorowych  

3.Strony zgodnie ustalają, iż  za datę zakończenia zadania uznaje się zakończenie robót wraz z 

uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie .  

4.Wykonawca dwa dni po podpisaniu umowy przedłożył Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram wykonania robót, który po akceptacji stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy.  

Harmonogram powinien zawierać skończone  elementy  robót które będą przedmiotem odbiorów 

częściowych.  

5.Jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób uzasadniający przypuszczenie 

Zamawiającego, że dotrzymanie terminu wykonania jest poważnie zagrożone, szczególnie w 

przypadku zapewnienia niewystarczającej ilości siły roboczej, wyrobów, materiałów lub urządzeń 

przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać na piśmie od Wykonawcy przedstawienia 

propozycji aktualizacji Harmonogramu Robót lub wykazania możliwości dotrzymania  terminów 

umownych, mimo zaistniałych nieprawidłowości. Wykonawca na pisemne wezwanie 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze przedstawi propozycję aktualizacji 

Harmonogramu Robót. Aktualizacja Harmonogramu Robót nie powoduje utraty jakichkolwiek 

roszczeń Zamawiającego wynikających z opóźnień. W szczególności Zamawiający może naliczyć 

kary umowne wskazane Umową, w przypadku, gdy aktualizacja ta wpływa na zagrożenie terminu 

realizacji Umowy.  

 

 

 

Podwykonawcy 

§ 12 
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1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawców, biorąc jednocześnie 

odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność jak za działania własne. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście z zastrzeżeniem ust.3 

3. Wykonawca wykona  za pomocą Podwykonawców  

2.1 ........................................................................................ 

    (zakres realizowany przez Podwykonawcę) 

2.2........................................................................................ 

    (zakres realizowany przez Podwykonawcę) 

4. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą winny być zawarte  

postanowienia, że podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności oraz powierzyć 

wykonania robót dalszemu podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego. 

7. Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, ma prawo zgłosić pisemne 

zastrzeżenia lub sprzeciw. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych 

zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Dowodem 

zapłaty jest oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż otrzymał należne mu z 

tytułu umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie.   
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11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni.  

12. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami 

podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100). Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w tejże umowie jest dłuższy niż 30 

dni Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający wystąpi drogą 

pisemną do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takiej sytuacji 

Wykonawca ma 7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiającego na zgłoszenie uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 14 w terminie 7 dni Zamawiający 
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może: 

16.1.nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

16.2.złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości  

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

albo 

16.3.dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej  

zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.  

18. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. 

 

 

Odbiory 

§ 13 

 

 

1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1.1.Odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich robót  

1.2. Pogwarancyjny odbiór robót  

2. Odbiór końcowy  całości prac nastąpi komisyjnie protokołem po całkowitym wykonaniu prac 

objętych umową. Komisja do przeprowadzenia odbioru zostanie powołana przez Zamawiającego 

z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. 

3 Wykonawca powiadamia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego robót.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu 

niniejszej umowy w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości do 

odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

Do zawiadomienia Wykonawca załącza dokumentację powykonawczą zawierającą m.in.: 

1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 3 egzemlparze 

2) pomiary, atesty i niezbędne badania (wykonane przez właściwe jednostki badawcze), 
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3) zdjęcia z realizacji inwestycji min. 20 sztuk w formacie 15 cm x 21 cm, 

4) instrukcje obsługi i karty gwarancyjne dla zamontowanych urządzeń, 

5) oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego zadania. 

10. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru.   

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad wyznaczając ostateczny termin ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

12.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

13. Strony umowy zgodnie stwierdzają, iż za termin wykonania przedmiotu umowy uznają dzień 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy od którego będzie się liczył okres gwarancji i 

w oparciu o ten protokół  nastąpi zapłata faktury końcowej. 

14. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

15. Zamawiający wyznacza ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem 

terminu gwarancji ustalonego w umowie. 

16. Zamawiający i jego nadzór inwestorski mają prawo odmówić odbioru robót wykonanych 

niezgodnie z wymogami technicznymi lub umową. Powstałe z tego powodu koszty ponosi w pełni 

Wykonawca, niezależnie od kar umownych. 

 

Wynagrodzenie wykonawcy i zasady płatności 

§ 14 

 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że łącznie za wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie określonym  

w § 1 Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 

.......................... zł (słownie: ............................................. zł) o którym mowa w art. 632 ust. 1 

K.C. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, a w 

szczególności: 

1) wszystkich prac, dostaw i czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu 
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umowy jak również innych opinii, badań, obsługi geodezyjnej, odbiorów oraz uzyskania w 

imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

2) zagospodarowania placu budowy, 

3) utrzymania porządku na terenie i wokół prac, 

4) opłatę za media w trakcie trwania inwestycji, 

5) zabezpieczenie serwisu wbudowanych przez siebie urządzeń, 

6) wykonanie zdjęć z realizacji inwestycji min. 20 sztuk w formacie 15 cm x 21 cm. 

3. Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, które to wynagrodzenie zawiera wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania umowy wynikające wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu 

zamówienia, projektu budowlanego, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać umowy. 

4. Zapłata za wykonane prace zostanie dokonana w oparciu o Harmonogram stanowiący załącznik 

nr 2 do umowy. Zamawiający przewiduje płatność końcową.  

 

Zapłata za fakturę 

§ 15 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową  

faktury, w terminie do 30 dni, licząc od dnia ich doręczenia wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem postanowień  § 12. 

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………. 

3. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

§ 16 

 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w paragrafie 14 ust. 1 udziela 

Zamawiającemu ………. letniej gwarancji na cały przedmiot zamówienie.   

2. Bieg terminów gwarancji, serwisu i z tytułu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania 

przez strony bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, niezależnie od uprawnień ustawowych, lub 

nie wywiąże się z serwisu, Zamawiający uprawniony będzie do: 

1) naliczenia kary umownej, 

2) dochodzenia odszkodowania, 
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3) zlecenia usunięcia szkód innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Każde, z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, 

oddzielnie lub łącznie. 

4. Dla prac i materiałów naprawianych w okresie gwarancji i rękojmi okres obowiązywania 

gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia wady 

do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru napraw bez zastrzeżeń. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objęte gwarancją lub 

rękojmią oraz usługi serwisowe, dokonywane są w ramach wynagrodzenia określonego w § 14 

ust. 1 umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami, 

wymianą i serwisem wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

7. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi po wygaśnięciu tych 

uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed wygaśnięciem tych uprawnień. 

Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień wynikających z gwarancji po upływie 

okresu, na jaki gwarancja została udzielona, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadach przed 

upływem okresu gwarancji. 

8. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych 

Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad 

przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych 

po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie 

oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach 

określonych w załączonych i zaakceptowanych warunkach gwarancji i rękojmi.  

9. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej 

przez Wykonawcę gwarancji. 

10. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy 

obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia rękojmi i wykonywania obowiązków wynikających z 

rozszerzonej rękojmi. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rocznych przeglądów w okresie gwarancji  przy 

udziale Wykonawcy, 

12. Zamawiający wraz z Wykonawcą 40 dni przed zakończeniem okresu gwarancji dokonają  

przeglądu gwarancyjnego zakończonego spisaniem protokołu usunięcia ewentualnych wad. Wady 

powinny zostać usunięte, a odbiór prawidłowo wykonanych robót powinien odbyć się 10 dni 
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przed zakończeniem gwarancji. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 17 

 

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % ceny umownej brutto za wykonanie przedmiotu umowy w formie 

……………………… …………………………………… co stanowi kwotę 

…………….…………………..zł. ( słownie …………………………… zł. ) Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, a także do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.. 

2. Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej są następujące: 

     1) będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, 

     2) będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie 

Zamawiającego stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje 

zobowiązania wynikające z zawartej umowy bez względu na jakikolwiek sprzeciw Wykonawcy, 

      3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania jak również nienależytego wykonania umowy zatem Zamawiający wymaga 

wniesienia zabezpieczenia w formie jednej lub dwóch odrębnych gwarancji: zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w okresie realizacji umowy i okresie rękojmi za wady o 

następującej treści: 

        - 100 % wysokości zabezpieczenia na czas realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla ostatniego etapu  bez uwag, z zastrzeżeniem, 

że 70 % wysokości zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) zostanie 

zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag dla 

ostatniego etapu, 

         - 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione na okres rękojmi za wady, której 

termin będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag dla ostatniego 

etapu i zostanie zwrócone najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady, 

3. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 

dni od dnia wykonania  zamówienia i uznania przez Zamawiającego za wykonane w sposób 

należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone (podpisania 

protokołu odbioru końcowego). 

4. Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 
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za wady. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 

zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia w czasie 

obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia 

zabezpieczenia do pełnej jego wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 

dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o skorzystaniu z zabezpieczenia. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

§ 18 

 

Strony ustalają kary umowne w następujących wysokościach: 

1. Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi: 

1) Za opóźnienie w realizacji robót w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 14 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 11 

ust. 1, nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia  za przedmiot umowy brutto.  

2) z tytułu nieterminowego usuwania wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w 

wysokości 0,03% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w stosunku do terminu  ustalonego w protokole odbioru, 

3) z tytułu nieterminowego usuwania wad lub nieterminowego wykonywania czynności 

serwisowych stwierdzonych przy odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia w 

wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia łącznego za realizację całości umowy 

określonego w § 14 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu uzgodnionego na 

usunięcie wad lub wykonania czynności serwisowych - nie więcej niż 10% wartości brutto 

wynagrodzenia łącznego za realizację całości umowy, 

4) za spowodowanie przerwy, dłuższej niż 10 dni, w realizacji robót z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 0,01 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1, za 

każdy dzień przerwy - nie więcej niż 10% wartości brutto wynagrodzenia łącznego za realizację 
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całości umowy,   

5) za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców w wysokości 10 

000,00 zł za każdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy, 

6) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §5 ust.1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

3000 złotych.  

7) za brak wstawiennictwa kierownika robót na spotkaniu o którym mowa w § 1 ust.8. 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1500 zł. 

8) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1  

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 14 ust. 1 z tytułu:  

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom,  

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany,  

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 14 ust. 1 z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie 

dotyczących Wykonawcy. 

4.Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu 

budowy, 

2) wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub naruszenia 

postanowień umownych w szczególności w zakresie dotyczącym podwykonawców, 

3) wykonywania robót niezgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót bez akceptacji Inspektora Nadzoru i nieprzystąpienia do właściwego 

wykonywania robót w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, 

4) przerwanie wykonywania robót na okres dłuższy niż 10 dni,  

5) jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do umowy wskazującego część 



59 

zamówienia, której realizacja zostanie powierzona podwykonawcy lub nie zawarł umowy z 

ujawnionym Podwykonawcą w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie informację o realizacji 

robót przez nieujawnionego Podwykonawcę. 

5.Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona z tytułu 

odstąpienia nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych z tytułu opóźnienia, 

jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie 

przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. 

6.W przypadkach określonych w ust. 4 Wykonawca: 

1) zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości brutto łącznego 

wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 dla całego zadania niniejszej Umowy, 

2) sporządzi - na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia 

oraz zabezpieczy również na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony i 

przekaże Zamawiającemu teren budowy wraz z pełną dokumentacją w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Zamawiający może żądać przekazania 

terenu budowy, a Wykonawca zobowiązany jest stawić się i przekazać teren budowy w terminie 

wcześniejszym wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przed przekazaniem terenu 

budowy zobowiązany jest uprzątnąć teren budowy, zabrać materiały nie podlegające rozliczeniu 

oraz sprzęt i inne rzeczy pozostawione przez pracowników Wykonawcy.  

7. Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu, może nastąpić w 

drodze potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

8. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku poniesienia szkody wynikającej z wstrzymania 

lub zmniejszenia dofinansowania pochodzącego ze środków zewnętrznych w wyniku działań 

Wykonawcy w szczególności związanych z  opóźnieniem prac w stosunku do zastrzeżonych 

umową terminów, Zamawiający może dochodzić  roszczeń odszkodowawczych odpowiadających 

równowartości poniesionej szkody. 

9. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

10. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wystąpiła istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

11. Zamawiający w razie unieważnienia postępowania z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada   zobowiązany jest do: 
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1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały    

wykonane, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

12. Odstąpienie od umowy oraz unieważnienie postępowania powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod   rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Zmiana umowy 

§ 19 

 

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty: 

1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku 

ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej 

stawki podatku VAT;  

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie 

pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. 

Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca;  

3) w przypadku zmiany:  

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5  

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2008),  

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana 

wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej 

podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, 

natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;  

4) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie 

wynikających przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia 

zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan 

wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje 

właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, 

samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres 
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nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,  

3. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w 

szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia 

umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do 

przewidzenia:  

1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej 

narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,  

2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego lub Wykonawcy,  

3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji 

technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem ich z rynku,  

4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy 

roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane 

istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej 

projektowej przeszkody,  

5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;  

6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak:  

a) znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania 

robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia;  

b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe 

groby;  

c) wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, kolizji technicznych;  

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie 

robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania;  

e) konieczność wykonania badań archeologicznych  

7) wystąpienia siły wyższej.  

4. Zakres zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w ust. 2 i 

3, powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym 
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i finansowym. Zmiany te winny być wprowadzone w formie pisemnej w drodze aneksu pod 

rygorem nieważności.  

 

   

Osoby biorące udział przy realizacji umowy 

§ 20 

 

 

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: 

-…………………………………………………….-, tel……………………… 

2. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy będzie: 

- …………………………………………………….-, tel……………………… 

 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę osób wymienionych w 

niniejszym paragrafie i nie wymaga to zmiany umowy. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

 

1. Właścicielem wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy jest Wykonawca, 

chyba że Zamawiający ustali inaczej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 roku (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.). 

3. Wszelkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane bądź dopuszczane przez 

niniejszą Umowę, winny być dokonywane w formie pisemnej i uważane są za doręczone, jeżeli 

zostaną: 

     a)   doręczone do rąk własnych przedstawiciela strony (za potwierdzeniem odbioru), 

     b)    przesłane pocztą kurierską (wymagane jest potwierdzenie odbioru), 

     c)    przesłane pocztą (list polecony), 

     d)  przesłane faxem lub drogą elektroniczną pod warunkiem, że oryginał zawiadomienia lub 

informacji przesłanej faxem, drogą elektroniczną zostanie doręczony Stronie w sposób podany 

powyżej. 

4. Odmowa odbioru pisma lub potwierdzenia odbioru nie skutkuje bezskutecznością doręczenia. 

5.  Strony zobowiązują się informować o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed planowaną 

zmianą. W razie braku poinformowania korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie 

uznana za skutecznie doręczoną.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy 

prawa:  
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1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020)  

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.);  

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).  

7. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji 

niniejszej umowy rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

8.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. 

otrzymuje Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiający. 

Załączniki wymienione w Umowie są jej integralną częścią: 

Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik Nr 2 -  Harmonogram. 
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                                                                                                   EGZ. 1. 

 
USŁUGI BUDOWLANO - PROJEKTOWE                 

   Leszek Zaremba  
ul. H. Kołłątaja 1/40                                                                                            tel./fax 15 861 23 
79 

28-200 Staszów                                                                                                  tel. 697 942 129                               
 

ZGŁOSZENIE  BUDOWY 
 

 BOISKA OGÓLNODOSTĘPNEGO TRAWIASTEGO  
DO PIŁKI NOŻNEJ 
 

 OGRODZENIE BOISKA - PIŁKOCHWYTY 
 

 
 

CEBER 
             część działki nr ewidencyjny 180/1 
                            obręb 0003 Ceber 
    jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria 
 
                 

 
 

Inwestor:      GMINA BOGORIA z siedzibą: 
                      ul. Opatowska 13 
                      28-210 Bogoria 

 
  Oświadczam, że  ZGŁOSZENIE BUDOWY: 
 
  sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  
  technicznej.   
                    
Projektant: 
 

Leszek Zaremba 
upr. nr KL-195/85 
      

                                                   
czerwiec 2017 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

 

LP 
 

ZAWARTOŚĆ  
 

STRONY 

1.  STRONA TYTUŁOWA 1 
2.  SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 
3.  KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I ZAŚW. Z IZBY  3-4 
4.  OPIS TECHNICZNY 5-7 
5.  MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 8 
6.  RYSUNEK BOISKO DO MINI PIŁKI NOŻNEJ 9 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

 
Działka nr ewidencyjny 180/1 zlokalizowana w miejscowości Ceber gmina Bogoria. 
Działka w części przeznaczonej na budowę boiska nie zabudowana porośnięta trawą niską, wjazd 
na działkę istniejący z drogi publicznej utwardzonej. Zgodnie z MPZP gminy Bogoria – ETAP II – 
§ 57 ust.2, pkt. 3) - dopuszcza się realizację obiektów małej architektury.  
 
Na działkach projektuje się: 

I. - Boisko trawiaste do piłki nożnej 
II. - Ogrodzenie boiska - piłkochwyty  

 
I. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ  41,60m x 21,60m w tym pole gry 40,00x20,00m 
 
Lokalizacja boiska – piłka nożna 

 11,93 do 16,56 m od granicy drogi nr ewid. 138 
 4,00 m od granicy działki nr ewid. 137 
 11,20 do 17,98 m od budynku gospodarczego 

 
WARSTWY NAWIERZCHNIOWE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ 
 
Przed przystąpieniem do robót nawierzchni boiska należy zdjąć warstwę humusu o gr. ok. 30 cm 
i zniwelować teren. Ziemię z wykopu (bez darni) ponownie użyć do nawierzchni boisk, darń 
wykorzystać na uzupełnienia nierówności na działce poza terenem boiska. Linie boiska wysypane  
kredą.  
  
BOISKA UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI  

Lp. WARSTWA GRUBOŚĆ 
1. Trawa naturalna siana  z 

humusem /2kg/100m2/ 
20cm 

2. Kruszywo naturalne 
zmieszane z piaskiem i 
ziemią w stos. 33,3%x3 

20cm 

3. Grunt istniejący   
 
Wyposażenie boisk: 
Bramki boiska do piłki nożnej z siatkami – standardowe z certyfikatem  - szt. 2 
Przy boisku zamontować ławki drewniane bez oparcia na stelażu metalowym zabetonowanym   
w stopach betonowych, grubość desek na siedzisko min. 32 mm w kolorze brązu. Kosze na śmieci 
z blachy ocynkowanej malowanej.  
                        
II. PIŁKOCHWYTY przy boisku do piłki nożnej o dług. 96,80 m 
 
Piłkochwyty boiska do piłki nożnej – za bramkami i od działki nr ewid. 137 
 
Dane techniczne projektowanych piłkochwytów: 

   słupki  metalowe z rur fi 87 mm x 4 mm 
 Siatka stalowa ocynkowana o oczkach 3,5x3,5 cm fi 3 mm wys. 4,0 m 
 Pręty naprężające pomiędzy słupkami 2 mm w odstępach 0,76 m 
 Siatka z PP wys. 2,0 m nad siatka stalową za bramkami o oczkach 12x12 cm i gr. 3 mm  
 Stopy betonowe 40x40x70 cm  
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III. Ławki  bez oparcia  

 

 
Elementy ławki: 

- Konstrukcja stalowa z rury Ø 48 mm i profila 40x40mm 
- Łączenie elementów śrubami nierdzewnymi 
- Listwy drewniane gr. 32 mm malowane  

Parametry ławki: 
- Długość 1,9 m 
- Szerokość 0,74 m 
- Wysokość 0,73 m 

   
 IV. Kosz na śmieci   

 
 

Elementy kosza: 
- Konstrukcja stalowa z rury Ø 33 mm i blachy gr. 1,5 mm 
- Malowanie proszkowe 
- Kosz opróżnia się poprzez obrót 
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Parametry: 
- Długość 0,45 m 
- Szerokość 0,45 m 
- Wysokość 1,1 m 
- Pojemność 36 l 

 
V.  Ogrodzenie od strony drogi 
Teren od strony drogi należy odgrodzić ogrodzeniem panelowym zgrzewanym z prętów fi 5 mm  
o wys. paneli 140 cm na słupkach stalowych z profili kwadratowych 40/60 mm obsadzonych  
w fundamentach prefabrykowanych i zabetonowanych. Cokół ogrodzenia stanowi deska 
żelbetowa  
wys. 25 cm. 
 

 

                  
Uwagi końcowe:  
1.  Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa  
2.  Materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty.  
     Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi  
     oraz obowiązującymi przepisami i normami.  
 

 
                 Projektant: 

 
Leszek Zaremba 

 
upr. nr KL-195/85 

 



 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ 

 
 

Inwestor :  Gmina Bogoria 

 
Ceber 

                                 Działka nr ewidencyjny gruntów 180/1 
                               
             
 
             
Opracował : 
 

 
     L. Zaremba 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Ceber. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót  
wymienionych w  punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich Specyfikacji 
Technicznych. Poniższe opracowanie  obejmuje budowę boiska do piłki nożnej w miejscowości Ceber. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących  

zadanie budowlane na czas jego  wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania  
dokonywanych odbiorów Robót  przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej  pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  , upoważniona do kierowania  Robotami i do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.4. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
1.4.5. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania . 
1.4.6. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami służący  do wpisywania  przez 

Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 
Wpisy w Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.4.7. Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami 
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.8. Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju osi  drogi lub obiektu 
mostowego. 

1.4.9. Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji  
nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami  , przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego  rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.10. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.4.11. Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliżej  siebie położonymi , np. 
odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu, 

1.4.12.  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi przedmiotów 
1.4.13. Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi przedmiotów 
1.4.14. Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące 

sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.15. Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna  będąca autorem  Dokumentacji Projektowej 
1.4.16. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków  
1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  w realizacji zadania budowlanego , 

np. dolina ,rzeka , bagno itp. 
1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  budowlanego , np. droga, kolej, 

rurociąg itp. 
1.4.19. Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  mechanicznym uszkodzeniem  od góry 
1.4.20. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji terenom naruszonym  w 

czasie realizacji  zadania budowlanego  
1.4.21. Rysunki- część  Dokumentacji Projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę  i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 
1.4.22. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika  i oprawy  oświetleniowej ulicznej , 

w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.  
1.4.23. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i 

technologiczną , zdolna do samodzielnego spełnienia  przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać  na wykonaniu robót związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej 
elementu. 

 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót  i poleceniami Inspektora . 

1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac budowy wraz ze  
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 
i  współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację  projektową  
i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.     
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego , Wykonawca sporządzi brakujące  rysunki i Specyfikację Techniczną na własny koszt w  4 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby 
jednym z nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje  następująca ich ważność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości  docelowe , od 
których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być  jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  
przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te wartości  , to roboty 
winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną , ale osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  elementu budowli , to Inspektor  może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny 
kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  lub specyfikacją 
techniczną , i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi , a roboty  rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji Kontraktu aż do  
zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie  
wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale 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  akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem  oraz 
przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez 
cały okres  realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 

1.5.5. 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 realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 
Wykonawca będzie podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się do przepisów  i norm  dotyczących 
ochrony środowiska na placu i wokół placu 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  Wykonawca  zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nie 

powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w         
             odpowiednich przepisach  dotyczących ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 
1.5.6. 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 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 . 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia, wydawane przez  uprawniona 
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 zagrożenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt  
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie gorszy niż przed  
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  przewody , rurociągi, 
kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 
budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia  
przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia 
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  transporcie  materiałów i sprzętu 
na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób 
ciągły będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za  uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących warstwach 
nawierzchni  w obrębie placu budowy . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie  
zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na  własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.    

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

             urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru  
             końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem 
robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie , że  wszelkie  materiały z danego  źródła 
uzyskają  zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła , Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  w czasie postępu  robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła.   
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne koszty  związane z 
pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót . 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach  kontraktowych będą  wykorzystane do robót  lub odwiezione na  odkład  odpowiednio do 
wymagań  kontraktu i wskazań Inspektora.      
Z wyjątkiem  uzyskania  na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie  prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
Humus i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów  , będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

2.3 Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości . Wynik tych kontroli będzie  podstawą  
akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy , bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót 
, niż te , dla których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .  

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
         Wykonawca  zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one  
          potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją   
          jakość i  właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez Inspektora.  

Miejsca czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez  Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu , w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  zastosowania 
materiału w wykonanych robotach , Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim  zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie 
przed użyciem materiału , albo w okresie  dłuższym , jeśli będzie to  wymagane dla badań  prowadzonych przez  
Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może być  później zmieniany  bez zgody Inspektora . 

3.    SPRZĘT 
          Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje  niekorzystnego  wpływu na 

jakość  wykonywanych robót.  
Sprzęt  używany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod względem typów i 
ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i  projekcie  organizacji  robót , zaakceptowanym przez 
Inspektora ; w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora . 
Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymany w dobrym stanie  i 
gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków Kontraktu , zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT 
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu , które  

 nie  wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie  przewidzianym kontraktem.      
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu  drogowego  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na  polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do wjazdu na drogi  publiczne 
środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować  ich zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5.      WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakość  zastosowanych 
materiałów i  wykonywanych robót , za ich zgodność  z  dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji 
technicznej ,programem zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  w terenie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót 
zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
. Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną  , 
jeśli  wymagać tego  będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność . 
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Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora  dotyczące akceptacji  
lub odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie , 
dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a także  w normach i wytycznych . Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor 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 rozważaną kwestię . 
Inspektor  jest upoważniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  dostarczonych na budowę  
lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie  i produkcję  materiałów . Inspektor  powiadomi Wykonawcę  o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które  nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy postępować  jak 
w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym , po ich  otrzymaniu przez 
Wykonawcę , pod groźbą  zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  programu zapewnienia 
jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją  projektową , Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót BHP 
- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych  elementów robót 
- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 
- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a także sposób i formę  

przekazywania tych informacji Inspektorowi 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania  pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów , 
spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych podczas  dostaw 

materiałów , wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót , sposób postępowania z 
materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów . 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek 
i  badań  materiałów oraz  robót. 
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w celu 
zademonstrowania  , że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  
stwierdzenie , że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej . 
Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej , normach i wytycznych. 
W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić  
wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  posiadają ważną  
legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań . 
Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich inspekcji . 
Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
, sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  
wpłynąć  ujemnie na  jakość robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści je  do użycia 
dopiero wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , 
sprzętu itp. 
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod  pobierania próbek , opartych na  zasadzie  
, że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do 
badań .   
Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora 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  wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  Inspektora. Próbki 
dostarczone przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i  oznakowane  w 
sposób  zaakceptowany przez  Inspektora . 

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

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak najszybciej , nie później  jednak 
niż  w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości.   
Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według dostarczonego  przez niego wzoru lub innych 
, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
          Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor 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 po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez  Wykonawcę , będzie oceniać  
zgodność   materiałów i robót  z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie  wyników badań dostarczonych  
przez Wykonawcę. 
Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt . Jeżeli  
wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne , to Inspektor  poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań  , albo oprze się  wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną . 
W takim przypadku  całkowite koszty  powtórnych lub  dodatkowych  badań  i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.      

6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  może dopuścić   do użycia  materiały  
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku  materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację Techniczną , każda 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. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub maszynach musi  posiadać ważną  
legalizacje  wydaną przez  upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w  dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie 
stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  i/lub urządzenia  zostaną 
odrzucone. 

 6.8.  Dokumenty budowy. 
         (1) Dziennik budowy. 
              Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie  

od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie 
dziennika budowy  zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania , podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą 
techniką  , w porządku  chronologicznym , bezpośrednio jeden pod  drugim , bez przerw. 
Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone kolejnym  numerem załącznika  i 
opatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 
- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i harmonogramów  robót 
- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 
-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy przerw i  ich przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- 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 przeprowadzał 
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- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem , kto je  przeprowadzał , 
-  inne istotne  informacje o przebiegu robót 

               Propozycje , uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy  , wpisane do dziennika budowy   
               będą przedłożone  Inspektorowi  do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich przyjęcia  lub 
zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy robót. 

                (2) Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego    
 postępu każdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza   
 się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się do  księgi 
obmiarów. 
(3) Dokumenty jakościowe 
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 załączniki do 
odbioru robót. Winny być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące  dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) protokoły odbioru  robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencje na budowie 

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

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

              Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
               w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robót i 
terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej  w 
Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu terminowo ustalonej  
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora.       

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  pomiary długości i 
odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  
linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  objętości  będą wyliczone  w 
m3 jako długość pomnożona  przez średni przekrój . 
W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w 
rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście producenta  podano ich  wymiary lub masę  , 
dane te mogą  stanowić  podstawę  do ich  obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  akceptacja nastąpi na 
podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  określono w specyfikacji technicznej. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 
Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  projektowej.      

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę . 
Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa  
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie  w całym 
okresie  trwania robót.        

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także w przypadku 
występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi szkicami umieszczonymi  
na karcie księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 

 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają    
  następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora  przy udziale    
  Wykonawcy: 
a) odbiorowi końcowemu 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu       

8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości , jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  przez Wykonawcę  
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 
Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, 
wyników  badań i pomiarów , ocenie  wizualnej oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektowa i 
specyfikacją techniczną. 
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 
swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego . 
W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych zakresach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  
większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona potrąceń  , oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego 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: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczna 
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i   
   ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z  
   specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   
   pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z  
   programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
- Protokoły odbioru przez Straż Pożarną. 
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji  

projektowej przekazanej przez  Zamawiającego 
- uwagi dotyczące  warunków realizacji  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 komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg. wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja.    

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
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  PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  

 jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu. 
Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
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- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie 
energii i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki 
dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), 
opłaty za dzierżawę  placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  okresie  gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym „ślepym” kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  tą  pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  umożliwiające  pełnienie 
funkcji nadzorczych na budowie. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem  szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące 
wykonania  i odbioru robót  związanych z  budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Ceber. 

1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej 
         Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w  przedmiocie  Szczegółowej  
Specyfikacji Technicznej. 
1.3.   Zakres  robót objętych  SST. 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót  związanych z wykonaniem boiska do piłki 
nożnej w miejscowości Ceber tj: 

- roboty ziemne 
- roboty związane z boiskiem do piłki nożnej 
- roboty ogrodzeniowe 
- zagospodarowanie terenu 

1.4.  Określenia podstawowe. 
        Określenia podstawowe  dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót  zawarte są w   
warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały. 
2.1. Stosowane materiały. 

Wszystkie  przyjęte materiały  powinny spełniać  warunki  określone w odpowiednich normach  
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub  
innym  umownym warunkom. 

2.2. Składowanie materiałów. 
Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania  danego typu materiałów. 
W przypadku braku wytycznych  , zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy powinny być  opracowane przez 
Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem. 
Materiały takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC, cement , wapno,  należy przechowywać  
w pomieszczeniach zamkniętych , suchych , przewietrzanych i  oświetlonych. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone  w miejscu , gdzie  nie będą narażone na 
uszkodzenie mechaniczne. 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać  ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości  jak i wytrzymałości, powinien  mieć 
ustalone  parametry techniczne i powinien być  ustawiony zgodnie  z wymaganiami producenta oraz  stosowany zgodnie 
z ich  przeznaczeniem. 

4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane  do transportu materiałów  , elementów  
konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
W czasie  transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania  materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń  
wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiału i  osprzętu  na stanowisko  montażu bezpośrednio przed ich 
zabudowaniem. 
 

            2.  ROBOTY ZIEMNE – kod CPV 45100000-8 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Podkład z piasku zwykłego. 
B.02.02.03. Nasypy konstrukcyjne. 
B.02.03.00. Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują  
2.2. Do wykonania podkładu wg B.02.02.00. należy stosować piasek zwykły. 
3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 

przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia 

należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
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 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 

przeciwwilgociowej. 
6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.02.03.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
B.02.03.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. 

 
3. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ kod CPV 45212221-1 
1. Informacje ogólne. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wykonania i odbioru robót 
konstrukcyjnych przy realizacji zamówienia pod nazwą nawierzchnia trawiasta boiska.  
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 
1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska trawiastego do piłki nożnej. 
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1.2.2. Zakres robót objętych SST. 
Zakres, którego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu 
realizacje wszelkich robót objętych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1. 
zamówienia. 
1.3. Nazwy i kody. 
45212221-1 budowa boisk sportowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólna ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z  wykonaniem nawierzchni trawiastej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umowa, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
WARSTWY NAWIERZCHNIOWE BOISK DO PIŁKI SIATKOWEJ i NOŻNEJ 
Przed przystąpieniem do robót nawierzchni boisk należy zdjąć warstwę humusu  
o gr. ok. 30 cm i zniwelować teren. Ziemię z wykopu (bez darni) ponownie użyć do nawierzchni boisk, darń wykorzystać na 
uzupełnienia nierówności na działce poza terenem boisk. Linie boisk wysypane kredą.  
  
BOISKA UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI  

Lp. WARSTWA GRUBOŚĆ 
1. Trawa naturalna siana  z humusem 

/2kg/100m2/ na warstwie ziemi 
urodzajnej 

20cm 

2. Kruszywo naturalne zmieszane z 
piaskiem i ziemią w stos. 33,3%x3 

20cm 

3. Grunt istniejący   
 
Wyposażenie boisk: 
Bramki boiska do piłki nożnej z siatkami – standardowe z certyfikatem  - szt. 2 
Przy boiskach zamontować ławki drewniane bez oparcia na stelażu metalowym zabetonowanym  w stopach betonowych, 
grubość desek na siedzisko min. 32 mm w kolorze brązu. Kosze w ilości 2 szt. z blachy ocynkowanej malowanej.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia sie do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
i właściwości przewożonych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego 
przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta 
nawierzchni (wykonawca powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w 
wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami poświadczającymi wykonanie obiektów 
o powierzchniach nie mniejszych niż projektowane. Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni 
(potwierdzona przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami 
Inspektora. 
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawa dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
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7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym. 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, opisanych w 
niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badan laboratoryjnych. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH 
Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej. 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
 
4. OGRODZENIE panelowe – KOD CPV  45342000-6  
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  ogrodzenia systemie 
panelowym.  
6.6. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   zleceniu i realizacji robót 
wymienionych pkt. 1.1  
6.7. Określenia podstawowe  
Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania poziomych i 
pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz 
prefabrykowanej podmurówki (cokołu). 
 Pozostałe określenia podane w specyfikacji  technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi  normami i wytycznymi.  
6.8. Zakres robót objęty specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego i rozbiórką ogrodzenia 
istniejącego terenu szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. 
Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 
W skład robót wchodzą:  
1.4.1. Roboty budowlano-montażowe   
-    wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami  
-    osadzić cokół z elementów betonowych na poziomie powierzchni gruntu 
-    wykonać i zamontować przęsła panelowe  z drutu o grub. 5 mm   
-    wykonać i zamontować wrota  wejściowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z upoważnionym  
     przedstawicielem Zamawiającego.   
 
Rys. Nr 1 

   
  
6.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność  z kosztorysem, specyfikacją techniczną 
i warunkami technicznymi.   
2. MATERIAŁY  
2.1.Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Panele ogrodzeniowe o wysokości 1200mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema 
wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym 40x60mm. Rozstaw osi słupków 250cm. Słupki 
utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Podmurówka (cokół) z prefabrykowanych elementów betonowych w 
rozwiązaniu systemowym wys. 25cm.  
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6.10. Źródła uzyskania materiałów  
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone  Polskimi Normami i posiadać  aprobatami 
techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  
6.11. Przechowywanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją  
jakość.  
Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na utwardzonym podłożu.    
6.12. SPRZĘT  
 Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie  nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   
6.13. TRANSPORT  
 Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez   odpowiednie opakowanie. Należy je 
również zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać 
wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami  na drogach dojazdowych do miejsca robót.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.   Roboty rozbiórkowe:  
-   rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze słupkami stalowymi  
-    wywóz gruzu samochodem samowyładowczym na odległość do 6 km  
5.2.  Roboty budowlano-montażowe 
-    osadzenie (zabetonowanie – beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 80-90cm  słupków  z   profili  
stalowych prostokątnych o wymiarach   40x60mm i  rozstawie  2,50 m zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego oraz 
elementów betonowych prefabrykowanych podmurówki (cokołu)  wysokości 25 cm, Przekrój dołów na słupki 40x40cm. 
-   montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. Drutu 5 mm ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych 
co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przęsła  120 x 250 cm, Rys. Nr 1 powyżej. 
-    wykonanie i montaż wrót (bramki) wejściowych wykonanych na wzór przęsła ogrodzenia panelowego. Rama ze stali 
profilowanej 40 x 60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Wrota 
szerokości 120 cm i wysokości 150 cm. Słupki z profili stalowych kwadratowych 80x80mm obsadzone na głębokość 100-110cm. 
Przekrój gniazd 50x50cm. 
-     wykonanie i montaż wrót (bramy wjazdowej) przesuwnej mechanicznie na rolkach wykonanej w ramie ze stali profilowej o 
przekroju 60x80mm wypełnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm, zgrzewanym co 5cm w pionie i co 20cm 
w poziomie (wzór jak w panelu ogrodzeniowym). Słupki ze stali profilowej 120x120mm osadzone w gniazdach betonowych  
(beton B- 20) głębokości 110 120cm. Przekrój gniazd 70x70cm. 
-   plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
-        Wykonanie dołów pod słupki 
Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia a następnie dokonać podziału 
odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m dla ogrodzenia panelowego. 
-        Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchołki powinny 
znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza 
się zmianę wysokości odcinkami w zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
-       Montaż ogrodzenia panelowego. 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów określonych w pkt. 5.2 i 
dokumentacji. 
 
5. OGRODZENIE z SIATKI – KOD CPV  45342000-6  
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  ogrodzenia z siatki.  
1. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJA  
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania ogrodzenia – � w� ko chwyty, a w 
szczególności wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej, 
mocowanej na słupkach stalowych ocynkowanych osadzonych w stopach betonowych.  
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:  
a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.  
b) Osadzenie słupków w stopach betonowych 
c) Montaż siatki stalowej ocynkowanej  
d) Demontaż starego ogrodzenia  
e) Montaż siatki PP 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT  
2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami przedstawiciela Inwestora.  
2.2. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbędne uzgodnienia z 
użytkownikiem.  
3. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  
a) Stopy betonowe beton 
b) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubości minimum 3 mm  o wymiarach oczek nie 
większych niż 50 x 50 mm do . Szerokość siatki 2,0 m.  
c) Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu min. 3,5 mm,  
d) Pręty napinające splot siatki. Pręty o średnicy 8 mm i długości 2.0 m, ze stali ocynkowanej.  
e) Napinacze drutu naciągowego –stalowe, ocynkowane  
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f) Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu 
w stopie (ok. 2,10 m nad stopą). Każdy słupek będzie wyposażony w 4 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem 
z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego. 
g) Słupki pośrednie dwupodporowe, co 21 m, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość słupka i zakończenie j.w. 
h) Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysokość słupka i zakończenie j.w.  
4. SPRZĘT  
Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi 
stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 
samochodowe, � w. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 
5. TRANSPORT  
5.1 Wymagania ogólne  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad 
kodeksu drogowego.  
5.2. Wymagania szczegółowe: 

a) Siatkę metalową i słupki należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami  
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  
b) Słupy stalowe, przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami.  
c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. Powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
6. WYKONANIE ROBÓT  
6.1.Ogólne warunki wykonania robót  
Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez instalacje słupków narożnikowych. Słupki pośrednie 
zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami narożnikowymi w odległościach nie większych niż 21,0 m. 
Do każdego słupka narożnikowego i pośredniego dostarczone zostaną dwa pręty napinające wraz z kompletem napinaczy (4 
napinacze drutu na każdy słupek narożnikowy lub pośredni). Siatka wysokości 4,0 m będzie rozpięta na 6 drutach naciągowych.  
Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych. 
6.2.Warunki szczegółowe wykonania  
6.2.1.Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach z rury stalowej malowanej proszkowo.  
Do budowy ogrodzenia zastosowane zostaną słupy z rury ocynkowanej, o przekroju okrągłym lub prostokątnym min.   80 mm i 
grubości ścianek min. 3 mm. Słupki te będą u góry zamknięte kapturkami z tworzywa sztucznego.  
Miedzy słupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, o wysokości 4,0 m. Przy słupach zamontowane zostaną 
elementy naciągające siatkę.  
6.2.2. Gdy na etapie budowy długość odcinka nie będzie się pokrywała z ilością pełnych elementów, należy ostatni z  
ustawianych betonowych elementów przyciąć do odpowiedniej długości i zakończyć przęsłem.  
6.4. Konstrukcja ogrodzenia  
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementów, będą to:  
6.14. Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z 3 mm drutu stalowego, ocynkowanego o wymiarze oczka od 35 x 35 

mm,  wysokość siatki 4,0 m.  
b) Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu około 3,5 mm,  
c) Pręty napinające splot siatki –pręty o średnicy 8 mm i długości 1,5 m, ze stali ocynkowanej,  
d) Napinacze drutu naciągowego – stalowe, ocynkowane  
e) Słupki bezpodporowe, wykonane z rury stalowej  malowanej proszkowo. Każdy słupek będzie wyposażony w 4 napinacze. 
Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.  
f) Słupki pośrednie dwupodporowe, wykonane z rury j.w. 
g) Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ; każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z 
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.  
h) Słupki pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami narożnikowymi w odległościach nie 
większych niż 21,0 m. Do każdego słupka narożnikowego i pośredniego dostarczone zostaną dwa pręty napinające wraz z 
kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na każdy słupek narożnikowy lub pośredni).  
i) Siatka wysokości 4,0 m będzie rozpięta na 6 drutach naciągowych. Całość ogrodzenia zostanie wykonana z elementów 
typowych dostarczonych przez producenta.  
Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych.  
6.5. Wytyczne fundamentowania słupków  
a) Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione. Wymiary 
wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, 
to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.  
b) Stopy pod słupki zagłębić nie płycej jak 0,6 m (zagłębienie w przedziale 0,6-1,2 m) i dokładnie obetonować do poziomu 
terenu betonem B20.  
c) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na 
załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków ogrodzenia –należy uwzględnić, a następnie dokonać 
podziału odcinków prostych na odcinki modułowe 2,5 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy 
dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  
d) Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych wykonać z betonu B-20. Stopy i słupki zatapiać w fundamentach, przy czym 
koniec słupka powinien znajdować się ok. 5 cm nad dnem wykopu. Zakres ten należy wykorzystać do pokonywania pochyłości 
terenu.  
6.6. Ustawienie słupków  
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny 
znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 
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15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod 
kątem około od 30o do 45o.   
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu naciągowego. Słupki końcowe, 
narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.  
6.15. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
Siatka powinna być rozpięta na wysokości do 5 cm nad poziomem terenu. 
6.8.Konserwacja  
Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy pomalować odpowiedniego rodzaju farbami jeśli inwestor postanowi 
wykończyć powłokę ocynkowaną..  
• UWAGA!  
Na ogrodzeniu zamontować siatkę PP na wys. 2,0 m ponad ogrodzenie z siatki o oczkach 12x12cm i gr. min.  
3,0 mm. 
6.9.Kolorystyka  
Zaprojektowano jednolita kolorystykę w postaci materiału w formie ocynku, w przypadku kiedy inwestor przedstawi 
zapotrzebowanie na kolorystykę, należy ten parametr ustalić indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady  
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  
a) zgodności z dokumentacja i przepisami,  
b) poprawnego montażu,  
c) kompletności wyposażenia.  
7.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je 
Wykonawcy w celu akceptacji.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) 
należą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknięte.  
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w 
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
e) poprawność ustawienia słupków,  
7.4. Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia  
a) wysokość ogrodzenia, 
b) naprężenie siatki, 
c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
d) sprawdzenie osiowości montażu bramy. 
7.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez zamawiającego odrzucone 
i niedopuszczone do zastosowania.  
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy.  
8. OBMIAR ROBÓT  
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z zapisem w Warunkach 
Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.  
9. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót podlegają:  

 wykonanie ogrodzenia z siatki,  
 zabezpieczenie antykorozyjne.  

 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2016 r poz. 290  z póź. zmianami  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr  147, poz.1229  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /   Wydaw. Arkady  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa  
  na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz  
  sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  
- instrukcje ITB, - instrukcje producentów  
  
 Opracował: 
Leszek Zaremba 



 
 
 
 
 

1 

 
                                                                                                   EGZ. 1. 

 
USŁUGI BUDOWLANO - PROJEKTOWE                 

   Leszek Zaremba  
ul. H. Kołłątaja 1/40                                                                                            tel./fax 15 861 23 
79 

28-200 Staszów                                                                                                  tel. 697 942 129                               
 

ZGŁOSZENIE  BUDOWY 
 

 BOISKA OGÓLNODOSTĘPNEGO TRAWIASTEGO  
DO PIŁKI NOŻNEJ 
 

 OGRODZENIE BOISKA - PIŁKOCHWYTY 
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             część działki nr ewidencyjny 282 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

 
Działka nr ewidencyjny 282 zlokalizowana w miejscowości Domoradzice gmina Bogoria. 
Działka w części przeznaczonej na budowę boiska nie zabudowana porośnięta trawą niską, wjazd 
na działkę istniejący z drogi publicznej utwardzonej. Zgodnie z MPZP gminy Bogoria – ETAP II – 
§ 57 ust.2, pkt. 3) - dopuszcza się realizację obiektów małej architektury.  
 
Na działkach projektuje się: 

I. - Boisko trawiaste do piłki nożnej 
II. - Ogrodzenie boiska - piłkochwyty  

 
I. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ  41,60m x 21,60m w tym pole gry 40,00x20,00m 
 
Lokalizacja boiska – piłka nożna 

 11,93 do 16,56 m od granicy drogi nr ewid. 138 
 4,00 m od granicy działki nr ewid. 137 
 11,20 do 17,98 m od budynku gospodarczego 

 
WARSTWY NAWIERZCHNIOWE BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ 
 
Przed przystąpieniem do robót nawierzchni boiska należy zdjąć warstwę humusu o gr. ok. 30 cm 
i zniwelować teren. Ziemię z wykopu (bez darni) ponownie użyć do nawierzchni boisk, darń 
wykorzystać na uzupełnienia nierówności na działce poza terenem boiska. Linie boiska wysypane  
kredą.  
  
BOISKA UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI  

Lp. WARSTWA GRUBOŚĆ 
1. Trawa naturalna siana  z 

humusem /2kg/100m2/ 
20cm 

2. Kruszywo naturalne 
zmieszane z piaskiem i 
ziemią w stos. 33,3%x3 

20cm 

3. Grunt istniejący   
 
Wyposażenie boisk: 
Bramki boiska do piłki nożnej z siatkami – standardowe z certyfikatem  - szt. 2 
Przy boisku zamontować ławki drewniane bez oparcia na stelażu metalowym zabetonowanym   
w stopach betonowych, grubość desek na siedzisko min. 32 mm w kolorze brązu. Kosze na śmieci 
z blachy ocynkowanej malowanej.  
                        
II. PIŁKOCHWYTY przy boisku do piłki nożnej o dług. 68,00 m 
 
Piłkochwyty boiska do piłki nożnej – za bramkami  
 
Dane techniczne projektowanych piłkochwytów: 

   słupki  metalowe z rur fi 87 mm x 4 mm 
 Siatka stalowa ocynkowana o oczkach 3,5x3,5 cm fi 3 mm wys. 4,0 m 
 Pręty naprężające pomiędzy słupkami 2 mm w odstępach 0,76 m 
 Siatka z PP wys. 2,0 m nad siatka stalową za bramkami o oczkach 12x12 cm i gr. 3 mm  
 Stopy betonowe 40x40x70 cm  
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III. Ławki  bez oparcia  

 

 
Elementy ławki: 

- Konstrukcja stalowa z rury Ø 48 mm i profila 40x40mm 
- Łączenie elementów śrubami nierdzewnymi 
- Listwy drewniane gr. 32 mm malowane  

Parametry ławki: 
- Długość 1,9 m 
- Szerokość 0,74 m 
- Wysokość 0,73 m 

   
 IV. Kosz na śmieci   

 
 

Elementy kosza: 
- Konstrukcja stalowa z rury Ø 33 mm i blachy gr. 1,5 mm 
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- Malowanie proszkowe 
- Kosz opróżnia się poprzez obrót 

 
 
 
 

Parametry: 
- Długość 0,45 m 
- Szerokość 0,45 m 
- Wysokość 1,1 m 
- Pojemność 36 l 

 
Uwagi końcowe:  
1.  Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa  
2.  Materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty.  
     Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi  
     oraz obowiązującymi przepisami i normami.  
 

 
                 Projektant: 

 
Leszek Zaremba 

 
upr. nr KL-195/85 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Domoradzice. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót  
wymienionych w  punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich Specyfikacji 
Technicznych. Poniższe opracowanie  obejmuje budowę boiska do piłki nożnej w miejscowości Domoradzice. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących  

zadanie budowlane na czas jego  wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania  
dokonywanych odbiorów Robót  przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej  pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  , upoważniona do kierowania  Robotami i do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.4. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
1.4.5. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania . 
1.4.6. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami służący  do wpisywania  przez 

Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 
Wpisy w Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.4.7. Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami 
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.8. Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju osi  drogi lub obiektu 
mostowego. 

1.4.9. Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji  
nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami  , przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego  rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.10. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.4.11. Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliżej  siebie położonymi , np. 
odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu, 

1.4.12.  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi przedmiotów 
1.4.13. Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi przedmiotów 
1.4.14. Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące 

sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.15. Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna  będąca autorem  Dokumentacji Projektowej 
1.4.16. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków  
1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  w realizacji zadania budowlanego , 

np. dolina ,rzeka , bagno itp. 
1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  budowlanego , np. droga, kolej, 

rurociąg itp. 
1.4.19. Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  mechanicznym uszkodzeniem  od góry 
1.4.20. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji terenom naruszonym  w 

czasie realizacji  zadania budowlanego  
1.4.21. Rysunki- część  Dokumentacji Projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę  i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 
1.4.22. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika  i oprawy  oświetleniowej ulicznej , 

w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.  
1.4.23. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i 

technologiczną , zdolna do samodzielnego spełnienia  przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać  na wykonaniu robót związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej 
elementu. 

 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót  i poleceniami Inspektora . 

1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac budowy wraz ze  
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 
i  współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację  projektową  
i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.     
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego , Wykonawca sporządzi brakujące  rysunki i Specyfikację Techniczną na własny koszt w  4 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby 
jednym z nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje  następująca ich ważność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości  docelowe , od 
których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być  jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  
przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te wartości  , to roboty 
winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną , ale osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  elementu budowli , to Inspektor  może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny 
kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  lub specyfikacją 
techniczną , i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi , a roboty  rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji Kontraktu aż do  
zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie  
wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale 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  akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem  oraz 
przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez 
cały okres  realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 

1.5.5. 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 realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 
Wykonawca będzie podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się do przepisów  i norm  dotyczących 
ochrony środowiska na placu i wokół placu 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  Wykonawca  zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nie 

powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w         
             odpowiednich przepisach  dotyczących ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 
1.5.6. 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 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 . 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia, wydawane przez  uprawniona 
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 zagrożenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt  
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie gorszy niż przed  
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  przewody , rurociągi, 
kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 
budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia  
przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia 
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  transporcie  materiałów i sprzętu 
na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób 
ciągły będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za  uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących warstwach 
nawierzchni  w obrębie placu budowy . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie  
zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na  własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.    

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

             urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru  
             końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem 
robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie , że  wszelkie  materiały z danego  źródła 
uzyskają  zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła , Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  w czasie postępu  robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła.   
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne koszty  związane z 
pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót . 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach  kontraktowych będą  wykorzystane do robót  lub odwiezione na  odkład  odpowiednio do 
wymagań  kontraktu i wskazań Inspektora.      
Z wyjątkiem  uzyskania  na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie  prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
Humus i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów  , będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

2.3 Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości . Wynik tych kontroli będzie  podstawą  
akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy , bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót 
, niż te , dla których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .  

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
         Wykonawca  zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one  
          potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją   
          jakość i  właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez Inspektora.  

Miejsca czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez  Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu , w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  zastosowania 
materiału w wykonanych robotach , Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim  zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie 
przed użyciem materiału , albo w okresie  dłuższym , jeśli będzie to  wymagane dla badań  prowadzonych przez  
Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może być  później zmieniany  bez zgody Inspektora . 

3.    SPRZĘT 
          Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje  niekorzystnego  wpływu na 

jakość  wykonywanych robót.  
Sprzęt  używany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod względem typów i 
ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i  projekcie  organizacji  robót , zaakceptowanym przez 
Inspektora ; w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora . 
Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymany w dobrym stanie  i 
gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków Kontraktu , zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT 
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu , które  

 nie  wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie  przewidzianym kontraktem.      
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu  drogowego  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na  polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do wjazdu na drogi  publiczne 
środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować  ich zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5.      WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakość  zastosowanych 
materiałów i  wykonywanych robót , za ich zgodność  z  dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji 
technicznej ,programem zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  w terenie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót 
zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
. Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną  , 
jeśli  wymagać tego  będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność . 
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Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora  dotyczące akceptacji  
lub odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie , 
dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a także  w normach i wytycznych . Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor 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 rozważaną kwestię . 
Inspektor  jest upoważniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  dostarczonych na budowę  
lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie  i produkcję  materiałów . Inspektor  powiadomi Wykonawcę  o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które  nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy postępować  jak 
w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym , po ich  otrzymaniu przez 
Wykonawcę , pod groźbą  zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  programu zapewnienia 
jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją  projektową , Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót BHP 
- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych  elementów robót 
- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 
- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a także sposób i formę  

przekazywania tych informacji Inspektorowi 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania  pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów , 
spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych podczas  dostaw 

materiałów , wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót , sposób postępowania z 
materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów . 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek 
i  badań  materiałów oraz  robót. 
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w celu 
zademonstrowania  , że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  
stwierdzenie , że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej . 
Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej , normach i wytycznych. 
W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić  
wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  posiadają ważną  
legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań . 
Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich inspekcji . 
Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
, sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  
wpłynąć  ujemnie na  jakość robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści je  do użycia 
dopiero wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , 
sprzętu itp. 
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod  pobierania próbek , opartych na  zasadzie  
, że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do 
badań .   
Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora 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  wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  Inspektora. Próbki 
dostarczone przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i  oznakowane  w 
sposób  zaakceptowany przez  Inspektora . 

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

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak najszybciej , nie później  jednak 
niż  w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości.   
Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według dostarczonego  przez niego wzoru lub innych 
, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
          Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor 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 po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez  Wykonawcę , będzie oceniać  
zgodność   materiałów i robót  z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie  wyników badań dostarczonych  
przez Wykonawcę. 
Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt . Jeżeli  
wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne , to Inspektor  poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań  , albo oprze się  wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną . 
W takim przypadku  całkowite koszty  powtórnych lub  dodatkowych  badań  i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.      

6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  może dopuścić   do użycia  materiały  
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku  materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację Techniczną , każda 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. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub maszynach musi  posiadać ważną  
legalizacje  wydaną przez  upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w  dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie 
stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  i/lub urządzenia  zostaną 
odrzucone. 

 6.8.  Dokumenty budowy. 
         (1) Dziennik budowy. 
              Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie  

od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie 
dziennika budowy  zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania , podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą 
techniką  , w porządku  chronologicznym , bezpośrednio jeden pod  drugim , bez przerw. 
Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone kolejnym  numerem załącznika  i 
opatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 
- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i harmonogramów  robót 
- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 
-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy przerw i  ich przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- 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 przeprowadzał 
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- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem , kto je  przeprowadzał , 
-  inne istotne  informacje o przebiegu robót 

               Propozycje , uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy  , wpisane do dziennika budowy   
               będą przedłożone  Inspektorowi  do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich przyjęcia  lub 
zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy robót. 

                (2) Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego    
 postępu każdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza   
 się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się do  księgi 
obmiarów. 
(3) Dokumenty jakościowe 
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 załączniki do 
odbioru robót. Winny być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące  dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) protokoły odbioru  robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencje na budowie 

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

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

              Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
               w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robót i 
terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej  w 
Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu terminowo ustalonej  
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora.       

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  pomiary długości i 
odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  
linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  objętości  będą wyliczone  w 
m3 jako długość pomnożona  przez średni przekrój . 
W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w 
rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście producenta  podano ich  wymiary lub masę  , 
dane te mogą  stanowić  podstawę  do ich  obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  akceptacja nastąpi na 
podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  określono w specyfikacji technicznej. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 
Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  projektowej.      

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę . 
Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa  
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie  w całym 
okresie  trwania robót.        

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także w przypadku 
występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi szkicami umieszczonymi  
na karcie księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 

 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają    
  następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora  przy udziale    
  Wykonawcy: 
a) odbiorowi końcowemu 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu       

8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości , jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  przez Wykonawcę  
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 
Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, 
wyników  badań i pomiarów , ocenie  wizualnej oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektowa i 
specyfikacją techniczną. 
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 
swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego . 
W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych zakresach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  
większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona potrąceń  , oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego 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: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczna 
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i   
   ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z  
   specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   
   pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z  
   programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
- Protokoły odbioru przez Straż Pożarną. 
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji  

projektowej przekazanej przez  Zamawiającego 
- uwagi dotyczące  warunków realizacji  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 komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg. wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja.    

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
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  PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  

 jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu. 
Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
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- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie 
energii i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki 
dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), 
opłaty za dzierżawę  placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  okresie  gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym „ślepym” kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  tą  pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  umożliwiające  pełnienie 
funkcji nadzorczych na budowie. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem  szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące 
wykonania  i odbioru robót  związanych z  budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Domoradzice. 

1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej 
         Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w  przedmiocie  Szczegółowej  
Specyfikacji Technicznej. 
1.3.   Zakres  robót objętych  SST. 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót  związanych z wykonaniem boiska do piłki 
nożnej w miejscowości Domoradzice tj: 

- roboty ziemne 
- roboty związane z boiskiem do piłki nożnej 
- roboty ogrodzeniowe 
- zagospodarowanie terenu 

1.4.  Określenia podstawowe. 
        Określenia podstawowe  dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót  zawarte są w   
warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały. 
2.1. Stosowane materiały. 

Wszystkie  przyjęte materiały  powinny spełniać  warunki  określone w odpowiednich normach  
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub  
innym  umownym warunkom. 

2.2. Składowanie materiałów. 
Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania  danego typu materiałów. 
W przypadku braku wytycznych  , zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy powinny być  opracowane przez 
Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem. 
Materiały takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC, cement , wapno,  należy przechowywać  
w pomieszczeniach zamkniętych , suchych , przewietrzanych i  oświetlonych. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone  w miejscu , gdzie  nie będą narażone na 
uszkodzenie mechaniczne. 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać  ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości  jak i wytrzymałości, powinien  mieć 
ustalone  parametry techniczne i powinien być  ustawiony zgodnie  z wymaganiami producenta oraz  stosowany zgodnie 
z ich  przeznaczeniem. 

4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane  do transportu materiałów  , elementów  
konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
W czasie  transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania  materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń  
wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiału i  osprzętu  na stanowisko  montażu bezpośrednio przed ich 
zabudowaniem. 
 

            2.  ROBOTY ZIEMNE – kod CPV 45100000-8 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Podkład z piasku zwykłego. 
B.02.02.03. Nasypy konstrukcyjne. 
B.02.03.00. Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują  
2.2. Do wykonania podkładu wg B.02.02.00. należy stosować piasek zwykły. 
3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 

przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia 

należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 



 
 

12 
 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 

przeciwwilgociowej. 
6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.02.03.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
B.02.03.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. 

 
3. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ kod CPV 45212221-1 
1. Informacje ogólne. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wykonania i odbioru robót 
konstrukcyjnych przy realizacji zamówienia pod nazwą nawierzchnia trawiasta boiska.  
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 
1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska trawiastego do piłki nożnej. 
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1.2.2. Zakres robót objętych SST. 
Zakres, którego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu 
realizacje wszelkich robót objętych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1. 
zamówienia. 
1.3. Nazwy i kody. 
45212221-1 budowa boisk sportowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólna ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z  wykonaniem nawierzchni trawiastej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umowa, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
WARSTWY NAWIERZCHNIOWE BOISK DO PIŁKI SIATKOWEJ i NOŻNEJ 
Przed przystąpieniem do robót nawierzchni boisk należy zdjąć warstwę humusu  
o gr. ok. 30 cm i zniwelować teren. Ziemię z wykopu (bez darni) ponownie użyć do nawierzchni boisk, darń wykorzystać na 
uzupełnienia nierówności na działce poza terenem boisk. Linie boisk wysypane kredą.  
  
BOISKA UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI  

Lp. WARSTWA GRUBOŚĆ 
1. Trawa naturalna siana  z humusem 

/2kg/100m2/ na warstwie ziemi 
urodzajnej 

20cm 

2. Kruszywo naturalne zmieszane z 
piaskiem i ziemią w stos. 33,3%x3 

20cm 

3. Grunt istniejący   
 
Wyposażenie boisk: 
Bramki boiska do piłki nożnej z siatkami – standardowe z certyfikatem  - szt. 2 
Przy boiskach zamontować ławki drewniane bez oparcia na stelażu metalowym zabetonowanym  w stopach betonowych, 
grubość desek na siedzisko min. 32 mm w kolorze brązu. Kosze w ilości 2 szt. z blachy ocynkowanej malowanej.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia sie do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
i właściwości przewożonych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego 
przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta 
nawierzchni (wykonawca powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w 
wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami poświadczającymi wykonanie obiektów 
o powierzchniach nie mniejszych niż projektowane. Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni 
(potwierdzona przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami 
Inspektora. 
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawa dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
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7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym. 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, opisanych w 
niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badan laboratoryjnych. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH 
Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej. 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
 
4. OGRODZENIE z SIATKI – KOD CPV  45342000-6  
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  ogrodzenia z siatki.  
1. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJA  
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania ogrodzenia – � w� ko chwyty, a w 
szczególności wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej, 
mocowanej na słupkach stalowych ocynkowanych osadzonych w stopach betonowych.  
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:  
a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.  
b) Osadzenie słupków w stopach betonowych 
c) Montaż siatki stalowej ocynkowanej  
d) Demontaż starego ogrodzenia  
e) Montaż siatki PP 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT  
2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami przedstawiciela Inwestora.  
2.2. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbędne uzgodnienia z 
użytkownikiem.  
3. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  
a) Stopy betonowe beton 
b) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubości minimum 3 mm  o wymiarach oczek nie 
większych niż 50 x 50 mm do . Szerokość siatki 2,0 m.  
c) Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu min. 3,5 mm,  
d) Pręty napinające splot siatki. Pręty o średnicy 8 mm i długości 2.0 m, ze stali ocynkowanej.  
e) Napinacze drutu naciągowego –stalowe, ocynkowane  
f) Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu 
w stopie (ok. 2,10 m nad stopą). Każdy słupek będzie wyposażony w 4 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem 
z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego. 
g) Słupki pośrednie dwupodporowe, co 21 m, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość słupka i zakończenie j.w. 
h) Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysokość słupka i zakończenie j.w.  
4. SPRZĘT  
Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi 
stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 
samochodowe, � w. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 
5. TRANSPORT  
5.1 Wymagania ogólne  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad 
kodeksu drogowego.  
5.2. Wymagania szczegółowe: 

a) Siatkę metalową i słupki należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami  
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  
b) Słupy stalowe, przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami.  
c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. Powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
6. WYKONANIE ROBÓT  
6.1.Ogólne warunki wykonania robót  
Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez instalacje słupków narożnikowych. Słupki pośrednie 
zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami narożnikowymi w odległościach nie większych niż 21,0 m. 
Do każdego słupka narożnikowego i pośredniego dostarczone zostaną dwa pręty napinające wraz z kompletem napinaczy (4 
napinacze drutu na każdy słupek narożnikowy lub pośredni). Siatka wysokości 4,0 m będzie rozpięta na 6 drutach naciągowych.  
Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych. 
6.2.Warunki szczegółowe wykonania  
6.2.1.Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach z rury stalowej malowanej proszkowo.  
Do budowy ogrodzenia zastosowane zostaną słupy z rury ocynkowanej, o przekroju okrągłym lub prostokątnym min.   80 mm i 
grubości ścianek min. 3 mm. Słupki te będą u góry zamknięte kapturkami z tworzywa sztucznego.  
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Miedzy słupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, o wysokości 4,0 m. Przy słupach zamontowane zostaną 
elementy naciągające siatkę.  
6.2.2. Gdy na etapie budowy długość odcinka nie będzie się pokrywała z ilością pełnych elementów, należy ostatni z  
ustawianych betonowych elementów przyciąć do odpowiedniej długości i zakończyć przęsłem.  
6.4. Konstrukcja ogrodzenia  
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementów, będą to:  
6.6. Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z 3 mm drutu stalowego, ocynkowanego o wymiarze oczka od 35 x 35 

mm,  wysokość siatki 4,0 m.  
b) Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu około 3,5 mm,  
c) Pręty napinające splot siatki –pręty o średnicy 8 mm i długości 1,5 m, ze stali ocynkowanej,  
d) Napinacze drutu naciągowego – stalowe, ocynkowane  
e) Słupki bezpodporowe, wykonane z rury stalowej  malowanej proszkowo. Każdy słupek będzie wyposażony w 4 napinacze. 
Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.  
f) Słupki pośrednie dwupodporowe, wykonane z rury j.w. 
g) Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ; każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z 
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.  
h) Słupki pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami narożnikowymi w odległościach nie 
większych niż 21,0 m. Do każdego słupka narożnikowego i pośredniego dostarczone zostaną dwa pręty napinające wraz z 
kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na każdy słupek narożnikowy lub pośredni).  
i) Siatka wysokości 4,0 m będzie rozpięta na 6 drutach naciągowych. Całość ogrodzenia zostanie wykonana z elementów 
typowych dostarczonych przez producenta.  
Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych.  
6.5. Wytyczne fundamentowania słupków  
a) Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione. Wymiary 
wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, 
to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.  
b) Stopy pod słupki zagłębić nie płycej jak 0,6 m (zagłębienie w przedziale 0,6-1,2 m) i dokładnie obetonować do poziomu 
terenu betonem B20.  
c) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na 
załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków ogrodzenia –należy uwzględnić, a następnie dokonać 
podziału odcinków prostych na odcinki modułowe 2,5 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy 
dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  
d) Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych wykonać z betonu B-20. Stopy i słupki zatapiać w fundamentach, przy czym 
koniec słupka powinien znajdować się ok. 5 cm nad dnem wykopu. Zakres ten należy wykorzystać do pokonywania pochyłości 
terenu.  
6.6. Ustawienie słupków  
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny 
znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 
15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod 
kątem około od 30o do 45o.   
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu naciągowego. Słupki końcowe, 
narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.  
6.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
Siatka powinna być rozpięta na wysokości do 5 cm nad poziomem terenu. 
6.8.Konserwacja  
Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy pomalować odpowiedniego rodzaju farbami jeśli inwestor postanowi 
wykończyć powłokę ocynkowaną..  
• UWAGA!  
Na ogrodzeniu zamontować siatkę PP na wys. 2,0 m ponad ogrodzenie z siatki o oczkach 12x12cm i gr. min.  
3,0 mm. 
6.9.Kolorystyka  
Zaprojektowano jednolita kolorystykę w postaci materiału w formie ocynku, w przypadku kiedy inwestor przedstawi 
zapotrzebowanie na kolorystykę, należy ten parametr ustalić indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady  
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  
a) zgodności z dokumentacja i przepisami,  
b) poprawnego montażu,  
c) kompletności wyposażenia.  
7.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je 
Wykonawcy w celu akceptacji.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) 
należą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknięte.  
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w 
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  
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c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
e) poprawność ustawienia słupków,  
7.4. Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia  
a) wysokość ogrodzenia, 
b) naprężenie siatki, 
c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
d) sprawdzenie osiowości montażu bramy. 
7.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez zamawiającego odrzucone 
i niedopuszczone do zastosowania.  
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy.  
8. OBMIAR ROBÓT  
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z zapisem w Warunkach 
Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.  
9. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót podlegają:  

 wykonanie ogrodzenia z siatki,  
 zabezpieczenie antykorozyjne.  

 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2016 r poz. 290  z póź. zmianami  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr  147, poz.1229  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /   Wydaw. Arkady  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa  
  na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz  
  sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  
- instrukcje ITB, - instrukcje producentów  
  
 Opracował: 
Leszek Zaremba 
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USŁUGI BUDOWLANO - PROJEKTOWE                 
                   Leszek Zaremba  
 

ul. H. Kołłątaja 1/40                                                                                             

28-200 Staszów                                                                                                  tel. 697 942 129                               
 

ZGŁOSZENIE  BUDOWY 
 

 PLACU ZABAW 
 

                 
 

GRZYBÓW 
       część działki nr ewidencyjny 196/3 
                          obręb 0007 Grzybów 
         jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria 
                 

 
Inwestor:      GMINA BOGORIA 
                      z siedzibą:  
                      ul. Opatowska 13 
                      28-210 Bogoria 

 
  Oświadczam, że  ZGŁOSZENIE BUDOWY: 
 
  sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  
  technicznej.   
                    
Autor projektu: 
 

mgr inż. arch. G. Makowski 
upr. bud. nr 10/PKOKK/2012 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

 
Działka nr ewidencyjny 196/3 zlokalizowane w miejscowości Grzybów gmina Bogoria. 
Działka niezabudowana  - porośnięta trawą niską, wjazd i wejście na działkę istniejący z drogi  
publicznej powiatowej. Zgodnie z MPZP gminy Bogoria – ETAP II – § 48 ust.2, pkt. 5) - 
dopuszcza się realizację obiektów małej architektury.  
 
Na działce projektuje się:  – plac zabaw 

1. Podstawa opracowania. 

- Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500 
- Obowiązujące przepisy i normy. 
- Warunki techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementów małej architektury. 
 

Projektowany zakres robót na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego 
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 
Zgodnie z &4 ust 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż.  
/Dz. U. z 2003 roku nr 121 poz. 1137/  
Projektowane obiekty  nie przewidują przebywania  jednocześnie ponad 50 osób na terenie i nie  
podlegają uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. pożarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ust 1 pkt. 4 Prawa  
Budowlanego/ 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania.  
 
Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania działki w celu utworzenia 
placu zabaw dla dzieci zgodnie z wytycznymi inwestora. Urządzenia placu zabaw będą służyć 
do podniesienie sprawności fizycznej i intelektualnej dzieci. 

3. Stan istniejący terenu objętego projektem. 
Teren, na którym usytuowany będzie plac zabaw położony jest od południowej strony drogi  
powiatowej. Istniejący teren jest niezabudowany. Jest on porośnięty na całej powierzchni 
zwięzłą,  
koszoną trawą. Projekt przewiduje odgrodzenie placu zabaw i utwardzenie dojścia i dojazdu.  

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z montażem urządzeń na placu zabaw. W zakresie robót przygotowujących działki  
nr ewid. 196/3 należy oczyścić oraz przygotować teren pod plac zabaw poprzez jego niwelację 
i wywóz nadmiaru ziemi. Skarpa ziemna o nachyleniu 1:2 powstała w wyniku  dużej różnicy  
terenu. Skarpa nachylona w kierunku działki inwestora z odprowadzeniem wody na 
przepuszczalny  
teren zieleni. Następnie wykonać nawierzchnię trawiastą placu zabaw i skarpy. 
 
4.1. Roboty przygotowawcze 

W ramach robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Sprawdzić czy  
w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdują się elementy, które należy usunąć.  
Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania  
jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów mogących znajdować  
się na terenie. 
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W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę należy wykonać niwelację terenu w celu  
uzyskania terenu płaskiego, zdjąć humus oraz wywieść nadmiar ziemi pod nawierzchnię 
trawiastą.  
 
 
 

4.2. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia  

Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176- 
7:2009 oraz załączonymi rysunkami. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia  
placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały  
wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie  
do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby,  
firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu,  
zaleceń, wskazówek.  

                  
5. Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montażu: 
    Lokalizacja urządzeń zgodnie z rysunkiem 

 
Lokalizacja placu zabaw - ogrodzenia  

 4,23 m od granicy działki nr ewid. 113/1  
 31,84 do 33,07 m od drogi powiatowej nr ewid. 378   
 7,73 do 7,86 m od granicy działki nr ewid. 113/3  

 
5.1.  Zestaw zabawowy Pionier B lub inny o  porównywalnej wielkości i parametrach   

 
Lokalizacja 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 
Konstrukcja metalowo drewniana, pcv posadowiona na gruncie 
W skład zestawu wchodzą: 

- wieża  z daszkami szt. 2 
- Zjeżdżalnie 1, zjeżdżalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm grubość 

blachy 
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- Pomosty   pomiędzy wieżą a zjeżdżalnią 
- dwa wejścia 
- Wysokość pomostu 1,2 m 

Strefa bezpieczeństwa  6,7m x 6,1 m, zestaw zakotwiony w betonowych stopach. 
 
 
 
 

5.2. Huśtawka wahadłowa z jednym siedziskiem  dla małych dzieci 
lub inny o  porównywalnej wielkości i parametrach   
 
  Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 
                  

 
  

           Wyposażenie  
 Siedzisko  huśtawki z zabezpieczeniem i oparciem, elementy nośne  poziome 
 i zabetonowane w gruncie skośne słupy wykonane z drewna impregnowanego 
 /dopuszcza się stalowe/ Słupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych    
w stopach betonowych, zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej  
Siedziska stalowe zabezpieczone gumą z oparciem zamykane  
Łańcuchy techniczne z ogniw krótkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze stali konstrukcyjnej 
ocynkowanej  lub ze stali nierdzewnej.  Strefa bezpieczeństwa  7,10m x 4,0 m 
 
5.3. Huśtawka wagowa podwójna 

      Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 
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 Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łożysku drewniana belka. 
 Materiały, z których powinno być wykonane urządzenie: 
 słupy podstawy mocujące urządzenie na placu zabaw w podłożu  powinny być wykonane ze stali  
 nierdzewnej malowanej proszkowo;  
 belka wykonana z drewna litego, łożysko i uchwyty ze stali nierdzewnej lub  malowanej   
 proszkowo zapewniającym odporność na warunki atmosferyczne; 

            siedziska powinny być wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki;  
wszystkie śruby powinny być ocynkowane; pod siedziskami powinny być zamontowane 
amortyzatory gumowe; wszystkie   wykorzystane   materiały, substancje, śruby i inne połączenia  
oraz elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty, wszystkie elementy 
drewniane nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny być odpowiednio wyszlifowane.  

            Huśtawkę ważkę należy trwale związać z gruntem za pomocą metalowej podstawy mocowanej  
            w betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym w gruncie na głębokości 60 cm. 
 

5.4. Kiwak sprężynowy  
 

           Lokalizacja:  
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 
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Elementy urządzenia: 

- Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami 
- Rączki (podnóżki) plastikowe 
- Formatki z polietylenu HDPE gr. 15 mm 
- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 

 
 
 
           Wysokość swobodnego upadku 0,46m 
Konstrukcja stalowa na sprężynie 20 mm, korpus z profilu 50x20 mm 
Całość wykonana  ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm lub z płyty 
polietylenowej HDPE połączona z metalowym stelażem, uchwyty plastykowe, Siedzisko 
gumowane plastykowe, strefa bezpieczeństwa 2,7x2,3  

 
5.5. Piaskownica  

      Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 
Konstrukcja ze sklejki wodoodpornej 18 mm, max wymiar piaskownicy 6,0 m x 6,0 m. Strefa 
bezpieczeństwa 7,4 m x 7,4 m. 
Wypełnienie piaskiem przesiewanym drobnoziarnistym (plażowym) na głęb. min. 30 cm. 
 
5.6. Pozostałe elementy placu zabaw   

     
5.6.1. Ławki  z oparciami  
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Elementy ławki: 
Konstrukcja stalowa z rury Ø 48 mm i profila 40x40mm 
Łączenie elementów śrubami nierdzewnymi 
Listwy drewniane gr. 32 mm malowane  

 
 
 
Parametry ławki: 

Długość 1,9 m 
Szerokość 0,74 m 
Wysokość 0,73 m 

Strefa bezpieczeństwa 3,5 m x 2,0 m,  
     
 5.6.2. Kosz na śmieci   

 
 

Elementy kosza: 
Konstrukcja stalowa z rury Ø 33 mm i blachy gr. 1,5 mm 
Malowanie proszkowe 
Kosz opróżnia się poprzez obrót 

Parametry: 
Długość 0,45 m 
Szerokość 0,45 m 
Wysokość 1,1 m 
Pojemność 36 l 

 
5.6.3. Tablica z regulaminem   
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Elementy tablicy: 

Konstrukcja z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm 
Wymiary blachy 1000 x 600 mm 

Parametry: 
Długość 0,70 m 
Szerokość 0,05 m 
Wysokość 2,15 m 
 

 
6.  Ogrodzenie  

Teren placu zabaw należy odgrodzić ogrodzeniem panelowym zgrzewanym z prętów fi 5 mm  
o wys. paneli 100 cm na słupkach stalowych z profili kwadratowych 40/60 mm obsadzonych  
w fundamentach prefabrykowanych i zabetonowanych. Cokół ogrodzenia stanowi deska 
żelbetowa  
wys. 25 cm. 
 

 
 

7. Dojścia i dojazd 
Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania. 
Utwardzenie kostką - utwardzenie – kostka  betonowa gr. 8 cm – dojście i dojazd 
 
Warstwy nawierzchniowe  

Lp. WARSTWA GRUBOŚĆ 
1. Kostka betonowa  gr. 8  cm   8 cm 
2. Podbudowa pod kostkę – stabilizacja kruszywo o frakcji 0-2,8 mm  3-5 cm 
3. Dolna warstwa podbudowy stabilizowana z kruszywa łamanego 

dolomitowego o frakcji ciągłej od 0 – 31,5 mm /grubość  8 cm z 
 

8 cm 
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zaklinowaniem/ 
4. Górna warstwa podbudowy stabilizowana z kruszywa łamanego 

dolomitowego o frakcji ciągłej od 0 – 63,0 mm /grubość 20 cm z 
zaklinowaniem/ 

 
 

20 cm 
5. Podbudowa z piasku 10 cm 
6. Warstwa gruntu rodzimego - zagęszczona  

 
Dojście i dojazd okrawężnikowane  – krawężnikiem betonowym 12x30 cm na ławie 
betonowej. 
Dojście równe z poziomem terenu, krawężnik obniżony na drodze przejścia lub przejazdu 
osoby niepełnosprawnej. Poziom utwardzenia równy z poziomem terenu.  

 
Uwagi końcowe:  
1.  Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa  
2.  Materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty.  
     Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi  
     oraz obowiązującymi przepisami i normami.  

            Projektant: 
 

mgr inż. arch. G. Makowski 
upr. bud. nr 10/PKOKK/2012 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z infrastrukturą rekreacyjną w Grzybowie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót  
wymienionych w  punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich Specyfikacji 
Technicznych. Poniższe opracowanie  obejmuje budowę placu zabaw i utwardzenia w Grzybowie. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących  

zadanie budowlane na czas jego  wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania  
dokonywanych odbiorów Robót  przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej  pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  , upoważniona do kierowania  Robotami i do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.4. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
1.4.5. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania . 
1.4.6. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami służący  do wpisywania  przez 

Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 
Wpisy w Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.4.7. Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami 
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.8. Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju osi  drogi lub obiektu 
mostowego. 

1.4.9. Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji  
nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami  , przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego  rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.10. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.4.11. Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliżej  siebie położonymi , np. 
odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu, 

1.4.12.  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi przedmiotów 
1.4.13. Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi przedmiotów 
1.4.14. Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące 

sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.15. Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna  będąca autorem  Dokumentacji Projektowej 
1.4.16. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków  
1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  w realizacji zadania budowlanego , 

np. dolina ,rzeka , bagno itp. 
1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  budowlanego , np. droga, kolej, 

rurociąg itp. 
1.4.19. Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  mechanicznym uszkodzeniem  od góry 
1.4.20. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji terenom naruszonym  w 

czasie realizacji  zadania budowlanego  
1.4.21. Rysunki- część  Dokumentacji Projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę  i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 
1.4.22. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika  i oprawy  oświetleniowej ulicznej , 

w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.  
1.4.23. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i 

technologiczną , zdolna do samodzielnego spełnienia  przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać  na wykonaniu robót związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej 
elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót  i poleceniami Inspektora . 

1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac budowy wraz ze  
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 
i  współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację  projektową  
i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.     
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego , Wykonawca sporządzi brakujące  rysunki i Specyfikację Techniczną na własny koszt w  4 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
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1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby 
jednym z nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje  następująca ich ważność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości  docelowe , od 
których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być  jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  
przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te wartości  , to roboty 
winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną , ale osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  elementu budowli , to Inspektor  może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny 
kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  lub specyfikacją 
techniczną , i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi , a roboty  rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji Kontraktu aż do  
zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie  
wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale 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  akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem  oraz 
przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez 
cały okres  realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 

1.5.5. 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 realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 
Wykonawca będzie podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się do przepisów  i norm  dotyczących 
ochrony środowiska na placu i wokół placu 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  Wykonawca  zapewni spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nie 

powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w  odpowiednich przepisach  dotyczących  
            ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 
1.5.6. 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 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. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia, wydawane przez  uprawniona 
jednostkę ,  jednoznacznie określające brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko. 
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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 zagrożenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt  
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie gorszy niż przed  
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  przewody , rurociągi, 
kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 
budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia  
przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia 
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  transporcie  materiałów i sprzętu 
na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób 
ciągły będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za  uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących warstwach 
nawierzchni  w obrębie placu budowy . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie  
zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na  własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.    

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

             urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru  
             końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem 
robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie , że  wszelkie  materiały z danego  źródła 
uzyskają  zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła , Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z  
dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  w czasie postępu  robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek  
źródła.   
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne koszty  związane z  
pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót . 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  budowy lub z innych miejsc  
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wskazanych w dokumentach  kontraktowych będą  wykorzystane do robót  lub odwiezione na  odkład  odpowiednio do  
wymagań  kontraktu i wskazań Inspektora.      
Z wyjątkiem  uzyskania  na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie  prowadzić żadnych wykopów w  
obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
Humus i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów  , będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i  
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

2.3 Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości . Wynik tych kontroli będzie  podstawą  
akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy , bądź złożone w  
miejscu wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót 
, niż te , dla których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .  

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
            Wykonawca  zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one potrzebne do robót , były  
           zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją  jakość i  właściwość do robót i były  dostępne do kontroli  
           przez Inspektora.  

Miejsca czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez  Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu , w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  zastosowania 
materiału w wykonanych robotach , Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim  zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie 
przed użyciem materiału , albo w okresie  dłuższym , jeśli będzie to  wymagane dla badań  prowadzonych przez  
Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może być  później zmieniany  bez zgody Inspektora . 

3.    SPRZĘT 
          Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje  niekorzystnego  wpływu na 

jakość  wykonywanych robót.  
Sprzęt  używany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod względem typów i 
ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i  projekcie  organizacji  robót , zaakceptowanym przez 
Inspektora ; w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora . 
Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymany w dobrym stanie  i 
gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków Kontraktu , zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT 
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu , które  

 nie  wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie  przewidzianym kontraktem.      
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu  drogowego  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na  polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do wjazdu na drogi  publiczne 
środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować  ich zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5.      WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakość  zastosowanych 
materiałów i  wykonywanych robót , za ich zgodność  z  dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji 
technicznej ,programem zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  w terenie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót 
zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
. Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną,  
jeśli  wymagać tego  będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od  
odpowiedzialności za ich dokładność . 
Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora  dotyczące akceptacji   
lub odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie , 
dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a także  w normach i wytycznych . Przy  
podejmowaniu decyzji Inspektor 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 rozważaną kwestię . 
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Inspektor  jest upoważniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  dostarczonych na budowę   
lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie  i produkcję  materiałów . Inspektor  powiadomi Wykonawcę  o  
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które  nie spełniają wymagań jakościowych określonych w  
dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy postępować  jak  
w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym , po ich  otrzymaniu przez  
Wykonawcę , pod groźbą  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  programu zapewnienia 
jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją  projektową , Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót BHP 
- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych  elementów robót 
- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 
- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a także sposób i formę  

przekazywania tych informacji Inspektorowi 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania  pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów , 
spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych podczas  dostaw 

materiałów , wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót , sposób postępowania z 
materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów . 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek 
i  badań  materiałów oraz  robót. 
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w celu 
zademonstrowania  , że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  
stwierdzenie , że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej . 
Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej , normach i wytycznych. 
W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić  
wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  posiadają ważną  
legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań . 
Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich inspekcji . 
Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
, sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  
wpłynąć  ujemnie na  jakość robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści je  do użycia 
dopiero wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , 
sprzętu itp. 
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod  pobierania próbek , opartych na  zasadzie   
, że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do  
badań .   
Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora 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  wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  Inspektora. Próbki  
dostarczone przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i  oznakowane  w  
sposób  zaakceptowany przez  Inspektora . 

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

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak najszybciej , nie później  jednak 
niż  w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości.   
Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według dostarczonego  przez niego wzoru lub innych 
, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
            Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor 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 po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez  Wykonawcę , będzie oceniać  
zgodność   materiałów i robót  z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie  wyników badań dostarczonych  
przez Wykonawcę. 
Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt . Jeżeli  
wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne , to Inspektor  poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań  , albo oprze się  wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną . 
W takim przypadku  całkowite koszty  powtórnych lub  dodatkowych  badań  i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.      

6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  może dopuścić   do użycia  materiały  
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku  materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację Techniczną , każda 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. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub maszynach musi  posiadać ważną  
legalizacje  wydaną przez  upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w  dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie 
stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  i/lub urządzenia  zostaną 
odrzucone. 

 6.8.  Dokumenty budowy. 
         (1) Dziennik budowy. 
              Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie  

od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie 
dziennika budowy  zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania , podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą 
techniką  , w porządku  chronologicznym , bezpośrednio jeden pod  drugim , bez przerw. 
Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone kolejnym  numerem załącznika  i 
opatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 
- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i harmonogramów  robót 
- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 
-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy przerw i  ich przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- 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 przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem , kto je  przeprowadzał , 
-  inne istotne  informacje o przebiegu robót 

               Propozycje , uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy  , wpisane do dziennika budowy   
               będą przedłożone  Inspektorowi  do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich przyjęcia  lub 
zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy robót. 
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                (2) Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego    
 postępu każdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza   
 się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się do  księgi 
obmiarów. 
(3) Dokumenty jakościowe 
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 załączniki do 
odbioru robót. Winny być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące  dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) protokoły odbioru  robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencje na budowie 

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

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

                   Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
                   w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robót i 
terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej  w 
Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu terminowo ustalonej  
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora.       

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  pomiary długości i 
odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  
linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  objętości  będą wyliczone  w 
m3 jako długość pomnożona  przez średni przekrój . 
W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w 
rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście producenta  podano ich  wymiary lub masę  , 
dane te mogą  stanowić  podstawę  do ich  obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  akceptacja nastąpi na 
podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  określono w specyfikacji technicznej. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 
Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  projektowej.      

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę . 
Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa  
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie  w całym okresie  trwania 
robót.        

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także w przypadku 
występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi szkicami umieszczonymi  
na karcie księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 

 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają   następującym etapom odbioru  
, dokonywanym przez Inspektora  przy udziale    
  Wykonawcy: 
a) odbiorowi końcowemu 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu       
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8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości , jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  przez Wykonawcę  
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 
Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, 
wyników  badań i pomiarów , ocenie  wizualnej oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektowa i 
specyfikacją techniczną. 
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  
swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego . 
W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych zakresach nieznacznie  
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  
większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona potrąceń  , oceniając  
pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego 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: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczna 
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i  ulegających zakryciu  
  i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z specyfikacją techniczną 
  i programem zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   pomiarów  załączonych do   
  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z  programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
- Protokoły odbioru przez Straż Pożarną. 
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez  

Zamawiającego 
- uwagi dotyczące  warunków realizacji  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 komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg. wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja.    

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
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  PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  

 jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu. 
Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie 
energii i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki 
dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), 
opłaty za dzierżawę  placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  okresie  gwarancyjnym  
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- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym „ślepym” kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  tą  pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  umożliwiające  pełnienie 
funkcji nadzorczych na budowie. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem  szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót  
związanych z infrastrukturą rekreacyjną w Grzybowie. 

1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej 
         Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i realizacji  robót wymienionych w  przedmiocie  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
1.3.   Zakres  robót objętych  SST. 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót  związanych z wykonaniem placu zabaw w 
Grzybowie tj: 

- roboty ziemne 
- roboty związane z placem zabaw 
- zagospodarowanie terenu 

1.4.  Określenia podstawowe. 
        Określenia podstawowe  dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót  zawarte są w  warunkach ogólnych 

Specyfikacji Technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały. 
2.1. Stosowane materiały. 

Wszystkie  przyjęte materiały  powinny spełniać  warunki  określone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w 
przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub innym  umownym warunkom. 

2.2. Składowanie materiałów. 
Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania  danego typu materiałów. 
W przypadku braku wytycznych  , zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy powinny być  opracowane przez 
Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem. 
Materiały takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno,  należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych , suchych , przewietrzanych i  oświetlonych. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone  w miejscu , gdzie  nie będą narażone na 
uszkodzenie mechaniczne. 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać  ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości  jak i wytrzymałości, powinien  mieć 
ustalone  parametry techniczne i powinien być  ustawiony zgodnie  z wymaganiami producenta oraz  stosowany zgodnie 
z ich  przeznaczeniem. 

4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane  do transportu materiałów  , elementów  
konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
W czasie  transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania  materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń  
wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiału i  osprzętu  na stanowisko  montażu bezpośrednio przed ich 
zabudowaniem. 
 

            2.  Przygotowanie terenu – roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.03. Podkład z piasku zwykłego. 
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
B.02.03.00. Zasypki. 
B.02.04.00. Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują  
2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 
2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki: 

– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 

przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia 

należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 

przeciwwilgociowej. 
6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
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– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 

3.   BETON  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
2.  Materiały 
2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania. 
– C16/20 do mocowania urządzeń placu zabaw i siłowni 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
a) Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
 (2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

            30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

b) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
c) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 (1) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
a).Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
b). Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
c). Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku 
gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
d). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 

uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 (4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. 

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

 (5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
h) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
i) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

j) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 (7) Pobranie próbek i badanie. 
k) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-

1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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l) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 

m) Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

n) Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

o) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
p) Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
q) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
r) Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

s) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

t) Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

u) Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

v) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
w) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
x) Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
y) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty 
podlegają odbiorowi. 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, 
zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
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          4. PLAC ZABAW DLA DZIECI– KOD CPV 45112723-9 
1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem placu zabaw dla dzieci. 
1.2 Zakres robot objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robot związanych z wykonaniem placu zabaw, utwardzenia terenu. 
1.3 Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
normami i wytycznymi technicznymi. 
2. Ogólne wymagania dotyczące robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z SST i poleceniami Zamawiającego. 
3. Materiały – plac zabaw 

3.1. Zestaw zabawowy Pionier B lub inny o  porównywalnej wielkości i parametrach   

 
Konstrukcja metalowo drewniana, pcv posadowiona na gruncie 
W skład zestawu wchodzą: 

◦ wieża  z daszkami szt. 2 
◦ Zjeżdżalnie 1, zjeżdżalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm grubość blachy 
◦ Pomosty   pomiędzy wieżą a zjeżdżalnią 
◦ dwa wejścia 
◦ Wysokość pomostu 1,2 m 

Strefa bezpieczeństwa  6,7m x 6,1 m, zestaw zakotwiony w betonowych stopach. 
 

3.2. Huśtawka wahadłowa z jednym siedziskiem dla małych dzieci lub inny o  porównywalnej wielkości i parametrach   

 
            Wyposażenie  

 Siedzisko  huśtawki z zabezpieczeniem i oparciem, elementy nośne poziome i zabetonowane w gruncie skośne  
słupy wykonane z drewna impregnowanego /dopuszcza się stalowe/ Słupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych 
zakotwionych w stopach betonowych, zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej  
Siedziska stalowe zabezpieczone gumą z oparciem zamykane  
Łańcuchy techniczne z ogniw krótkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej  lub ze stali 
nierdzewnej.  Strefa bezpieczeństwa  7,10m x 4,0 m 
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3.3. Huśtawka wagowa podwójna 

       

 

 Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łożysku drewniana belka. 
 Materiały, z których powinno być wykonane urządzenie: 
 słupy podstawy mocujące urządzenie na placu zabaw w podłożu  powinny być wykonane ze stali  
 nierdzewnej malowanej proszkowo;  
 belka wykonana z drewna litego, łożysko i uchwyty ze stali nierdzewnej lub  malowanej   
 proszkowo zapewniającym odporność na warunki atmosferyczne; 

               siedziska powinny być wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki;  
wszystkie śruby powinny być ocynkowane; pod siedziskami powinny być zamontowane amortyzatory gumowe; wszystkie   
wykorzystane   materiały, substancje, śruby i inne połączenia  
oraz elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty, wszystkie elementy drewniane nie powinny zawierać ostrych 
części oraz powinny być odpowiednio wyszlifowane.  

              Huśtawkę ważkę należy trwale związać z gruntem za pomocą metalowej podstawy mocowanej  
              w betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym w gruncie na głębokości 60 cm. 
 

3.4. Kiwak sprężynowy  

 

 
Elementy urządzenia: 

◦ Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami 
◦ Rączki (podnóżki) plastikowe 
◦ Formatki z polietylenu HDPE gr. 15 mm 
◦ Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 

           Wysokość swobodnego upadku 0,46m 
Konstrukcja stalowa na sprężynie 20 mm, korpus z profilu 50x20 mm 
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Całość wykonana  ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm lub z płyty polietylenowej HDPE połączona z 
metalowym stelażem, uchwyty plastykowe, Siedzisko gumowane plastykowe, strefa bezpieczeństwa 2,7x2,3  

 
3.5. Piaskownica  

       

 
Konstrukcja ze sklejki wodoodpornej 18 mm, max wymiar piaskownicy 6,0 m x 6,0 m. Strefa bezpieczeństwa 7,4 m x 7,4 m. 
Wypełnienie piaskiem przesiewanym drobnoziarnistym (plażowym) na głęb. min. 30 cm. 
 
3.6. Pozostałe elementy placu zabaw   

     
3.6.1. Ławki  z oparciami  

 

 
 
 

Elementy ławki: 
Konstrukcja stalowa z rury Ø 48 mm i profila 40x40mm 
Łączenie elementów śrubami nierdzewnymi 
Listwy drewniane gr. 32 mm malowane  

Parametry ławki: 
Długość 1,9 m 
Szerokość 0,74 m 
Wysokość 0,73 m 

Strefa bezpieczeństwa 3,5 m x 2,0 m,  
     
 5.6.2. Kosz na śmieci   
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Elementy kosza: 
Konstrukcja stalowa z rury Ø 33 mm i blachy gr. 1,5 mm 
Malowanie proszkowe 
Kosz opróżnia się poprzez obrót 

Parametry: 
Długość 0,45 m 
Szerokość 0,45 m 
Wysokość 1,1 m 
Pojemność 36 l 

 
5.6.3. Tablica z regulaminem   

 
Elementy tablicy: 

Konstrukcja z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm 
Wymiary blachy 1000 x 600 mm 

Parametry: 
Długość 0,70 m 
Szerokość 0,05 m 
Wysokość 2,15 m 
 

5. KOSTKA BETONOWA – kod CPV 45233253-7 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2.Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji. 
1.4.3.Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.5.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania 
1. odmiana: 
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości 
min. 4 mm, 
2. barwa: 
- kostka kolorowa, z betonu barwionego,  
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
- d ługość: od 140 mm do 280 mm, 
- szeroko ść: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
- grubo ść: 60mm lub 80 mm 
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Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy 
o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. 
określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy długości pomiarowej 300 mm 400 mm 
C Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 1,5 1,0 2,0 1,5 
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) D Ubytek masy po badaniu: 
wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 
2.3 Trwałość (ze względu na F Kostki mają zadawalającą trwałość wytrzymałość) (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 
Pomiar wykonany na tarczy szerokiej ściernej, wg zał. G normy – badanie podstawowe Böhmego, wg zał. H mormy – badanie 
alternatywne 
2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 
 a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie 
– należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 
3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym 
promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może 
odbarwiać kostek). 
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę piaskową z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],  
b) kruszywo naturalne łamane frakcji 0-31,5 mm 
b) do wypełniania spoin 
- piasek naturalny spe łniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
- piasek  łamany (0,075 2) mm wg PN -B-11112 [3], 
2.4. Obrzeża  
a. obrzeża betonowe 
b. krawężniki betonowe 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
- pod plac, chodniki 10cm piasek i  20 cm kruszywo + 8 cm (plac) 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a. ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b. mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania 
nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być 
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wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją 
projektową 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i 
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
- wykonanie podbudowy,  
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ężników, obrzeży i ew. ścieków), 
- przygotowanie  i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- u łożenie kostek z ubiciem, 
- zasypka spoin piaskiem  
- wype łnienie szczelin dylatacyjnych, 
- piel ęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, 
pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży. 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm a kruszywa 20 cm + 8 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać - 1cm. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie 
musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 
wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 
postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.3. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 
kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.7.4. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
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Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania 
   Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20] 
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub 
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
a) zgodność z dokumentacją projektową -   Sukcesywnie na każdej działce roboczej 
b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych Przesunięcie od 
osi projektowanej do 2 cm 
c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych    Odchylenia: +1 cm; -2 cm 
d) równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 [8] łatą czterometrową) jw. Nierówności do 8 mm 
e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i    pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie metodą    niwelacji) Jw. Prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm 
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) Jw. Odchyłki od dokumentacji    projektowej do 0,3% 
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.  
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym  po wykruszeniu dług. 10 cm) W 
20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej  Wg pktu 5.7.5 
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca Wg dokumentacji    projektowej lub decyzji Inżyniera 
6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, obrzeży, krawężników 
   Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek,  spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 
2 Badanie położenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m  i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 
3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość    Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych    wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)  
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami,   
   ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 i 5.7.5 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
-PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 
-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
-PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
6. OGRODZENIE panelowe – KOD CPV  45342000-6  
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  ogrodzenia systemie 
panelowym.  
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6.6. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   zleceniu i realizacji robót 
wymienionych pkt. 1.1  
6.7. Określenia podstawowe  
Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania poziomych i 
pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz 
prefabrykowanej podmurówki (cokołu). 
 Pozostałe określenia podane w specyfikacji  technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi  normami i wytycznymi.  
6.8. Zakres robót objęty specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego i rozbiórką ogrodzenia 
istniejącego terenu szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. 
Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 
W skład robót wchodzą:  
1.4.1. Roboty budowlano-montażowe   
-    wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami  
-    osadzić cokół z elementów betonowych na poziomie powierzchni gruntu 
-    wykonać i zamontować przęsła panelowe  z drutu o grub. 5 mm   
-    wykonać i zamontować wrota  wejściowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z upoważnionym  
     przedstawicielem Zamawiającego.   
 
Rys. Nr 1 

   
  
6.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność  z kosztorysem, specyfikacją techniczną 
i warunkami technicznymi.   
2. MATERIAŁY  
2.1.Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Panele ogrodzeniowe o wysokości 1000mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema 
wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym 40x60mm. Rozstaw osi słupków 250cm. Słupki 
utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Podmurówka (cokół) z prefabrykowanych elementów betonowych w 
rozwiązaniu systemowym wys. 25cm.  
6.10. Źródła uzyskania materiałów  
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone  Polskimi Normami i posiadać  aprobatami 
techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  
6.11. Przechowywanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją  
jakość.  
Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na utwardzonym podłożu.    
6.12. SPRZĘT  
 Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie  nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   
6.13. TRANSPORT  
 Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez   odpowiednie opakowanie. Należy je 
również zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać 
wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami  na drogach dojazdowych do miejsca robót.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Roboty budowlano-montażowe 
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-    osadzenie (zabetonowanie – beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 80-90cm  słupków  z   profili  
stalowych prostokątnych o wymiarach   40x60mm i  rozstawie  2,50 m zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego oraz 
elementów betonowych prefabrykowanych podmurówki (cokołu)  wysokości 25 cm, Przekrój dołów na słupki 40x40cm. 
-   montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. Drutu 5 mm ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych 
co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przęsła  120 x 250 cm, Rys. Nr 1 powyżej. 
-    wykonanie i montaż wrót (bramki) wejściowych wykonanych na wzór przęsła ogrodzenia panelowego. Rama ze stali 
profilowanej 40 x 60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Wrota 
szerokości 120 cm i wysokości 150 cm. Słupki z profili stalowych kwadratowych 80x80mm obsadzone na głębokość 100-110cm. 
Przekrój gniazd 50x50cm. 
-     wykonanie i montaż wrót (bramy wjazdowej) przesuwnej mechanicznie na rolkach wykonanej w ramie ze stali profilowej o 
przekroju 60x80mm wypełnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm, zgrzewanym co 5cm w pionie i co 20cm 
w poziomie (wzór jak w panelu ogrodzeniowym). Słupki ze stali profilowej 120x120mm osadzone w gniazdach betonowych  
(beton B- 20) głębokości 110 120cm. Przekrój gniazd 70x70cm. 
-   plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
-        Wykonanie dołów pod słupki 
Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia a następnie dokonać podziału 
odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m dla ogrodzenia panelowego. 
-        Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchołki powinny 
znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza 
się zmianę wysokości odcinkami w zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
-       Montaż ogrodzenia panelowego. 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów określonych w pkt. 5.2 i 
dokumentacji. 
 

 
5. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2016 r poz. 290  z póź. zmianami  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr  147, poz.1229  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /   Wydaw. Arkady  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa   na materiałach budowlanych w  
  sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz   sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198,  
  poz. 2041)  
- instrukcje ITB, - instrukcje producentów  
  
 Opracował: 
Leszek Zaremba 
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USŁUGI BUDOWLANO - PROJEKTOWE                 
                   Leszek Zaremba  
 

ul. H. Kołłątaja 1/40                                                                                             

28-200 Staszów                                                                                                  tel. 697 942 129                               
 

ZGŁOSZENIE  BUDOWY 
 

 PLACU ZABAW 
 

                 
 

MOSZYNY 
       część działki nr ewidencyjny 113/4 
                          obręb 0008 Moszyny   
         jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria 
                 

 
Inwestor:      GMINA BOGORIA 
                      z siedzibą:  
                      ul. Opatowska 13 
                      28-210 Bogoria 

 
  Oświadczam, że  ZGŁOSZENIE BUDOWY: 
 
  sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  
  technicznej.   
                    
Autor projektu: 
 

mgr inż. arch. G. Makowski 
upr. bud. nr 10/PKOKK/2012 
      

 
 
 

czerwiec 2017 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

 
Działka nr ewidencyjny 113/4 zlokalizowane w miejscowości Moszyny gmina Bogoria. 
Działka niezabudowana  - porośnięta trawą niską, wjazd i wejście na działkę istniejący z drogi 
publicznej powiatowej. Zgodnie z MPZP gminy Bogoria – ETAP I –§ 66 ust.3, pkt. 4) - dopuszcza 
się realizację obiektów małej architektury.  
 
 
Na działce projektuje się:  – plac zabaw 

1. Podstawa opracowania. 

- Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500 
- Obowiązujące przepisy i normy. 
- Warunki techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementów małej architektury. 
 

Projektowany zakres robót na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego 
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 
Zgodnie z &4 ust 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż.  
/Dz. U. z 2003 roku nr 121 poz. 1137/  
Projektowane obiekty  nie przewidują przebywania  jednocześnie ponad 50 osób na terenie i nie  
podlegają uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. pożarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ust 1 pkt. 4 Prawa  
Budowlanego/ 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania.  
 
Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania działki w celu utworzenia 
placu zabaw dla dzieci zgodnie z wytycznymi inwestora. Urządzenia placu zabaw będą służyć 
do podniesienie sprawności fizycznej i intelektualnej dzieci. 

3. Stan istniejący terenu objętego projektem. 
Teren, na którym usytuowany będzie plac zabaw położony jest od północnej strony drogi  
powiatowej. Istniejący teren jest niezabudowany. Jest on porośnięty na całej powierzchni 
zwięzłą,  
koszoną trawą. Projekt przewiduje odgrodzenie placu zabaw i utwardzenie dojścia i dojazdu.  

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z montażem urządzeń na placu zabaw. W zakresie robót przygotowujących działki  
nr ewid. 113/4 należy oczyścić oraz przygotować teren pod plac zabaw poprzez jego niwelację 
i wywóz nadmiaru ziemi. Następnie wykonać nawierzchnię trawiastą. 
 
4.1. Roboty przygotowawcze 

W ramach robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Sprawdzić czy  
w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdują się elementy, które należy usunąć.  
Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania  
jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów mogących znajdować  
się na terenie. 
W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę należy wykonać niwelację terenu w celu  
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uzyskania terenu płaskiego, zdjąć humus oraz wywieść nadmiar ziemi pod nawierzchnię 
trawiastą.  
 

 

 

4.2. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia  

Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176- 
7:2009 oraz załączonymi rysunkami. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia  
placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały  
wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie  
do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby,  
firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu,  
zaleceń, wskazówek.  

                  
5. Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montażu: 
    Lokalizacja urządzeń zgodnie z rysunkiem 

 
Lokalizacja placu zabaw - ogrodzenia  

 4,23 m od granicy działki nr ewid. 113/1  
 31,84 do 33,07 m od drogi powiatowej nr ewid. 378   
 7,73 do 7,86 m od granicy działki nr ewid. 113/3  

 
5.1.  Zestaw zabawowy Pionier B lub inny o  porównywalnej wielkości i parametrach   

 
Lokalizacja 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 

 
Konstrukcja metalowo drewniana, pcv posadowiona na gruncie 
W skład zestawu wchodzą: 

- wieża  z daszkami szt. 2 
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- Zjeżdżalnie 1, zjeżdżalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm grubość 
blachy 

- Pomosty   pomiędzy wieżą a zjeżdżalnią 
- dwa wejścia 
- Wysokość pomostu 1,2 m 

Strefa bezpieczeństwa  6,7m x 6,1 m, zestaw zakotwiony w betonowych stopach. 
 
 
 

5.2. Huśtawka wahadłowa z jednym siedziskiem  dla małych dzieci 
lub inny o  porównywalnej wielkości i parametrach   
 
  Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 
                  

 
  

           Wyposażenie  
 Siedzisko  huśtawki z zabezpieczeniem i oparciem, elementy nośne  poziome 
 i zabetonowane w gruncie skośne słupy wykonane z drewna impregnowanego 
 /dopuszcza się stalowe/ Słupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych    
w stopach betonowych, zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej  
Siedziska stalowe zabezpieczone gumą z oparciem zamykane  
Łańcuchy techniczne z ogniw krótkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze stali konstrukcyjnej 
ocynkowanej  lub ze stali nierdzewnej.  Strefa bezpieczeństwa  7,10m x 4,0 m 
 
5.3. Huśtawka wagowa podwójna 

      Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 
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 Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łożysku drewniana belka. 
 Materiały, z których powinno być wykonane urządzenie: 
 słupy podstawy mocujące urządzenie na placu zabaw w podłożu  powinny być wykonane ze stali  
 nierdzewnej malowanej proszkowo;  
 belka wykonana z drewna litego, łożysko i uchwyty ze stali nierdzewnej lub  malowanej   
 proszkowo zapewniającym odporność na warunki atmosferyczne; 

            siedziska powinny być wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki;  
wszystkie śruby powinny być ocynkowane; pod siedziskami powinny być zamontowane 
amortyzatory gumowe; wszystkie   wykorzystane   materiały, substancje, śruby i inne połączenia  
oraz elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty, wszystkie elementy 
drewniane nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny być odpowiednio wyszlifowane.  

            Huśtawkę ważkę należy trwale związać z gruntem za pomocą metalowej podstawy mocowanej  
            w betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym w gruncie na głębokości 60 cm. 
 

5.4. Kiwak sprężynowy  
 

           Lokalizacja:  
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 
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Elementy urządzenia: 

- Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami 
- Rączki (podnóżki) plastikowe 
- Formatki z polietylenu HDPE gr. 15 mm 
- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 

 
 
 
           Wysokość swobodnego upadku 0,46m 
Konstrukcja stalowa na sprężynie 20 mm, korpus z profilu 50x20 mm 
Całość wykonana  ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm lub z płyty 
polietylenowej HDPE połączona z metalowym stelażem, uchwyty plastykowe, Siedzisko 
gumowane plastykowe, strefa bezpieczeństwa 2,7x2,3  

 
5.5. Piaskownica  

      Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 
Konstrukcja ze sklejki wodoodpornej 18 mm, max wymiar piaskownicy 6,0 m x 6,0 m. Strefa 
bezpieczeństwa 7,4 m x 7,4 m. 
Wypełnienie piaskiem przesiewanym drobnoziarnistym (plażowym) na głęb. min. 30 cm. 
 
5.6. Pozostałe elementy placu zabaw   

     
5.6.1. Ławki  z oparciami  
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Elementy ławki: 
Konstrukcja stalowa z rury Ø 48 mm i profila 40x40mm 
Łączenie elementów śrubami nierdzewnymi 
Listwy drewniane gr. 32 mm malowane  

 
 
 
Parametry ławki: 

Długość 1,9 m 
Szerokość 0,74 m 
Wysokość 0,73 m 

Strefa bezpieczeństwa 3,5 m x 2,0 m,  
     
 5.6.2. Kosz na śmieci   

 
 

Elementy kosza: 
Konstrukcja stalowa z rury Ø 33 mm i blachy gr. 1,5 mm 
Malowanie proszkowe 
Kosz opróżnia się poprzez obrót 

Parametry: 
Długość 0,45 m 
Szerokość 0,45 m 
Wysokość 1,1 m 
Pojemność 36 l 

 
5.6.3. Tablica z regulaminem   
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Elementy tablicy: 

Konstrukcja z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm 
Wymiary blachy 1000 x 600 mm 

Parametry: 
Długość 0,70 m 
Szerokość 0,05 m 
Wysokość 2,15 m 
 

 
6.  Ogrodzenie  

Teren placu zabaw należy odgrodzić ogrodzeniem panelowym zgrzewanym z prętów fi 5 mm  
o wys. paneli 100 cm na słupkach stalowych z profili kwadratowych 40/60 mm obsadzonych  
w fundamentach prefabrykowanych i zabetonowanych. Cokół ogrodzenia stanowi deska 
żelbetowa  
wys. 25 cm. 
 

 
 

7. Dojścia i dojazd 
Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania. 
Utwardzenie kostką - utwardzenie – kostka  betonowa gr. 8 cm – dojście i dojazd 
 
Warstwy nawierzchniowe  

Lp. WARSTWA GRUBOŚĆ 
1. Kostka betonowa  gr. 8  cm   8 cm 
2. Podbudowa pod kostkę – stabilizacja kruszywo o frakcji 0-2,8 mm  3-5 cm 
3. Dolna warstwa podbudowy stabilizowana z kruszywa łamanego 

dolomitowego o frakcji ciągłej od 0 – 31,5 mm /grubość  8 cm z 
 

8 cm 
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zaklinowaniem/ 
4. Górna warstwa podbudowy stabilizowana z kruszywa łamanego 

dolomitowego o frakcji ciągłej od 0 – 63,0 mm /grubość 20 cm z 
zaklinowaniem/ 

 
 

20 cm 
5. Podbudowa z piasku 10 cm 
6. Warstwa gruntu rodzimego - zagęszczona  

 
Dojście i dojazd okrawężnikowane  – krawężnikiem betonowym 12x30 cm na ławie 
betonowej. 
Dojście równe z poziomem terenu, krawężnik obniżony na drodze przejścia lub przejazdu 
osoby niepełnosprawnej. Poziom utwardzenia równy z poziomem terenu.  

 
Uwagi końcowe:  
1.  Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa  
2.  Materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty.  
     Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi  
     oraz obowiązującymi przepisami i normami.  

            Projektant: 
 

mgr inż. arch. G. Makowski 
upr. bud. nr 10/PKOKK/2012 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z infrastrukturą rekreacyjną w Moszynach. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót  
wymienionych w  punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich Specyfikacji 
Technicznych. Poniższe opracowanie  obejmuje budowę placu zabaw i utwardzenia w Moszynach. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących  

zadanie budowlane na czas jego  wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania  
dokonywanych odbiorów Robót  przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej  pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  , upoważniona do kierowania  Robotami i do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.4. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
1.4.5. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania . 
1.4.6. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami służący  do wpisywania  przez 

Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 
Wpisy w Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.4.7. Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami 
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.8. Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju osi  drogi lub obiektu 
mostowego. 

1.4.9. Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji  
nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami  , przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego  rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.10. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.4.11. Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliżej  siebie położonymi , np. 
odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu, 

1.4.12.  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi przedmiotów 
1.4.13. Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi przedmiotów 
1.4.14. Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące 

sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.15. Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna  będąca autorem  Dokumentacji Projektowej 
1.4.16. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków  
1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  w realizacji zadania budowlanego , 

np. dolina ,rzeka , bagno itp. 
1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  budowlanego , np. droga, kolej, 

rurociąg itp. 
1.4.19. Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  mechanicznym uszkodzeniem  od góry 
1.4.20. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji terenom naruszonym  w 

czasie realizacji  zadania budowlanego  
1.4.21. Rysunki- część  Dokumentacji Projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę  i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 
1.4.22. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika  i oprawy  oświetleniowej ulicznej , 

w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.  
1.4.23. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i 

technologiczną , zdolna do samodzielnego spełnienia  przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać  na wykonaniu robót związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej 
elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót  i poleceniami Inspektora . 

1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac budowy wraz ze  
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 
i  współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację  projektową  
i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.     
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego , Wykonawca sporządzi brakujące  rysunki i Specyfikację Techniczną na własny koszt w  4 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
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1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby 
jednym z nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje  następująca ich ważność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości  docelowe , od 
których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być  jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  
przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te wartości  , to roboty 
winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną , ale osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  elementu budowli , to Inspektor  może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny 
kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  lub specyfikacją 
techniczną , i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi , a roboty  rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji Kontraktu aż do  
zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie  
wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale 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  akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem  oraz 
przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez 
cały okres  realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 

1.5.5. 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 realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 
Wykonawca będzie podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się do przepisów  i norm  dotyczących 
ochrony środowiska na placu i wokół placu 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  Wykonawca  zapewni spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nie 

powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w  odpowiednich przepisach  dotyczących  
            ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 
1.5.6. 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 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. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia, wydawane przez  uprawniona 
jednostkę ,  jednoznacznie określające brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko. 
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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 zagrożenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt  
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie gorszy niż przed  
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  przewody , rurociągi, 
kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 
budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia  
przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia 
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  transporcie  materiałów i sprzętu 
na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób 
ciągły będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za  uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących warstwach 
nawierzchni  w obrębie placu budowy . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie  
zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na  własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.    

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

             urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru  
             końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem 
robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie , że  wszelkie  materiały z danego  źródła 
uzyskają  zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła , Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z  
dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  w czasie postępu  robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek  
źródła.   
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne koszty  związane z  
pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót . 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  budowy lub z innych miejsc  
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wskazanych w dokumentach  kontraktowych będą  wykorzystane do robót  lub odwiezione na  odkład  odpowiednio do  
wymagań  kontraktu i wskazań Inspektora.      
Z wyjątkiem  uzyskania  na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie  prowadzić żadnych wykopów w  
obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
Humus i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów  , będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i  
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

2.3 Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości . Wynik tych kontroli będzie  podstawą  
akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy , bądź złożone w  
miejscu wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót 
, niż te , dla których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .  

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
            Wykonawca  zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one potrzebne do robót , były  
           zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją  jakość i  właściwość do robót i były  dostępne do kontroli  
           przez Inspektora.  

Miejsca czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez  Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu , w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  zastosowania 
materiału w wykonanych robotach , Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim  zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie 
przed użyciem materiału , albo w okresie  dłuższym , jeśli będzie to  wymagane dla badań  prowadzonych przez  
Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może być  później zmieniany  bez zgody Inspektora . 

3.    SPRZĘT 
          Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje  niekorzystnego  wpływu na 

jakość  wykonywanych robót.  
Sprzęt  używany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod względem typów i 
ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i  projekcie  organizacji  robót , zaakceptowanym przez 
Inspektora ; w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora . 
Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymany w dobrym stanie  i 
gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków Kontraktu , zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT 
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu , które  

 nie  wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie  przewidzianym kontraktem.      
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu  drogowego  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na  polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do wjazdu na drogi  publiczne 
środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować  ich zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5.      WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakość  zastosowanych 
materiałów i  wykonywanych robót , za ich zgodność  z  dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji 
technicznej ,programem zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  w terenie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót 
zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
. Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną,  
jeśli  wymagać tego  będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od  
odpowiedzialności za ich dokładność . 
Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora  dotyczące akceptacji   
lub odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie , 
dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a także  w normach i wytycznych . Przy  
podejmowaniu decyzji Inspektor 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 rozważaną kwestię . 
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Inspektor  jest upoważniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  dostarczonych na budowę   
lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie  i produkcję  materiałów . Inspektor  powiadomi Wykonawcę  o  
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które  nie spełniają wymagań jakościowych określonych w  
dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy postępować  jak  
w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym , po ich  otrzymaniu przez  
Wykonawcę , pod groźbą  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  programu zapewnienia 
jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją  projektową , Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót BHP 
- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych  elementów robót 
- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 
- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a także sposób i formę  

przekazywania tych informacji Inspektorowi 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania  pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów , 
spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych podczas  dostaw 

materiałów , wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót , sposób postępowania z 
materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów . 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek 
i  badań  materiałów oraz  robót. 
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w celu 
zademonstrowania  , że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  
stwierdzenie , że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej . 
Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej , normach i wytycznych. 
W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić  
wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  posiadają ważną  
legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań . 
Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich inspekcji . 
Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
, sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  
wpłynąć  ujemnie na  jakość robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści je  do użycia 
dopiero wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , 
sprzętu itp. 
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod  pobierania próbek , opartych na  zasadzie   
, że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do  
badań .   
Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora 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  wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  Inspektora. Próbki  
dostarczone przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i  oznakowane  w  
sposób  zaakceptowany przez  Inspektora . 

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

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak najszybciej , nie później  jednak 
niż  w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości.   
Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według dostarczonego  przez niego wzoru lub innych 
, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
          Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor 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 po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez  Wykonawcę , będzie oceniać  
zgodność   materiałów i robót  z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie  wyników badań dostarczonych  
przez Wykonawcę. 
Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt . Jeżeli  
wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne , to Inspektor  poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań  , albo oprze się  wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną . 
W takim przypadku  całkowite koszty  powtórnych lub  dodatkowych  badań  i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.      

6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  może dopuścić   do użycia  materiały  
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku  materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację Techniczną , każda 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. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub maszynach musi  posiadać ważną  
legalizacje  wydaną przez  upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w  dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie 
stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  i/lub urządzenia  zostaną 
odrzucone. 

 6.8.  Dokumenty budowy. 
         (1) Dziennik budowy. 
              Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie  

od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie 
dziennika budowy  zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania , podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą 
techniką  , w porządku  chronologicznym , bezpośrednio jeden pod  drugim , bez przerw. 
Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone kolejnym  numerem załącznika  i 
opatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 
- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i harmonogramów  robót 
- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 
-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy przerw i  ich przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- 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 przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem , kto je  przeprowadzał , 
-  inne istotne  informacje o przebiegu robót 

               Propozycje , uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy  , wpisane do dziennika budowy   
               będą przedłożone  Inspektorowi  do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich przyjęcia  lub 
zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy robót. 
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                (2) Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego    
 postępu każdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza   
 się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się do  księgi 
obmiarów. 
(3) Dokumenty jakościowe 
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 załączniki do 
odbioru robót. Winny być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące  dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) protokoły odbioru  robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencje na budowie 

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

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

                   Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
                   w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robót i 
terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej  w 
Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu terminowo ustalonej  
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora.       

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  pomiary długości i 
odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  
linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  objętości  będą wyliczone  w 
m3 jako długość pomnożona  przez średni przekrój . 
W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w 
rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście producenta  podano ich  wymiary lub masę  , 
dane te mogą  stanowić  podstawę  do ich  obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  akceptacja nastąpi na 
podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  określono w specyfikacji technicznej. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 
Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  projektowej.      

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę . 
Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa  
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie  w całym okresie  trwania 
robót.        

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także w przypadku 
występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi szkicami umieszczonymi  
na karcie księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 

 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają   następującym etapom odbioru  
, dokonywanym przez Inspektora  przy udziale    
  Wykonawcy: 
a) odbiorowi końcowemu 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu       
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8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości , jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  przez Wykonawcę  
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 
Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, 
wyników  badań i pomiarów , ocenie  wizualnej oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektowa i 
specyfikacją techniczną. 
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 
swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego . 
W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych zakresach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  
większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona potrąceń  , oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego 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: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczna 
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i  ulegających zakryciu  
  i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z specyfikacją techniczną 
  i programem zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   pomiarów  załączonych do   
  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z  programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
- Protokoły odbioru przez Straż Pożarną. 
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez  

Zamawiającego 
- uwagi dotyczące  warunków realizacji  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 komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg. wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja.    

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
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  PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  

 jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu. 
Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie 
energii i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki 
dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), 
opłaty za dzierżawę  placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  okresie  gwarancyjnym  
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- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym „ślepym” kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  tą  pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  umożliwiające  pełnienie 
funkcji nadzorczych na budowie. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem  szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót  
związanych z infrastrukturą rekreacyjną w Moszynach. 

1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej 
         Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i realizacji  robót wymienionych w  przedmiocie  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
1.3.   Zakres  robót objętych  SST. 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót  związanych z wykonaniem placu zabaw w 
Moszynach tj: 

- roboty ziemne 
- roboty związane z placem zabaw 
- zagospodarowanie terenu 

1.4.  Określenia podstawowe. 
        Określenia podstawowe  dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót  zawarte są w  warunkach ogólnych 

Specyfikacji Technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały. 
2.1. Stosowane materiały. 

Wszystkie  przyjęte materiały  powinny spełniać  warunki  określone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w 
przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub innym  umownym warunkom. 

2.2. Składowanie materiałów. 
Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania  danego typu materiałów. 
W przypadku braku wytycznych  , zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy powinny być  opracowane przez 
Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem. 
Materiały takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno,  należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych , suchych , przewietrzanych i  oświetlonych. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone  w miejscu , gdzie  nie będą narażone na 
uszkodzenie mechaniczne. 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać  ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości  jak i wytrzymałości, powinien  mieć 
ustalone  parametry techniczne i powinien być  ustawiony zgodnie  z wymaganiami producenta oraz  stosowany zgodnie 
z ich  przeznaczeniem. 

4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane  do transportu materiałów  , elementów  
konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
W czasie  transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania  materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń  
wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiału i  osprzętu  na stanowisko  montażu bezpośrednio przed ich 
zabudowaniem. 
 

            2.  Przygotowanie terenu – roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.03. Podkład z piasku zwykłego. 
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
B.02.03.00. Zasypki. 
B.02.04.00. Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują  
2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 
2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki: 

– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 

przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia 

należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 

przeciwwilgociowej. 
6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
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– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 

3.   BETON  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
2.  Materiały 
2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania. 
– C16/20 do mocowania urządzeń placu zabaw i siłowni 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
a) Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
 (2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

            30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

b) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
c) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 (1) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
a).Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
b). Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
c). Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku 
gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
d). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 

uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 (4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. 

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

 (5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
h) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
i) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

j) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 (7) Pobranie próbek i badanie. 
k) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-

1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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l) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 

m) Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

n) Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

o) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
p) Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
q) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
r) Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

s) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

t) Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

u) Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

v) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
w) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
x) Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
y) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty 
podlegają odbiorowi. 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, 
zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
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          4. PLAC ZABAW DLA DZIECI– KOD CPV 45112723-9 
1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem placu zabaw dla dzieci. 
1.2 Zakres robot objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robot związanych z wykonaniem placu zabaw, utwardzenia terenu. 
1.3 Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
normami i wytycznymi technicznymi. 
2. Ogólne wymagania dotyczące robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z SST i poleceniami Zamawiającego. 
3. Materiały – plac zabaw 

3.1. Zestaw zabawowy Pionier B lub inny o  porównywalnej wielkości i parametrach   

 
Konstrukcja metalowo drewniana, pcv posadowiona na gruncie 
W skład zestawu wchodzą: 

◦ wieża  z daszkami szt. 2 
◦ Zjeżdżalnie 1, zjeżdżalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm grubość blachy 
◦ Pomosty   pomiędzy wieżą a zjeżdżalnią 
◦ dwa wejścia 
◦ Wysokość pomostu 1,2 m 

Strefa bezpieczeństwa  6,7m x 6,1 m, zestaw zakotwiony w betonowych stopach. 
 

3.2. Huśtawka wahadłowa z jednym siedziskiem dla małych dzieci lub inny o  porównywalnej wielkości i parametrach   

 
            Wyposażenie  

 Siedzisko  huśtawki z zabezpieczeniem i oparciem, elementy nośne poziome i zabetonowane w gruncie skośne  
słupy wykonane z drewna impregnowanego /dopuszcza się stalowe/ Słupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych 
zakotwionych w stopach betonowych, zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej  
Siedziska stalowe zabezpieczone gumą z oparciem zamykane  
Łańcuchy techniczne z ogniw krótkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej  lub ze stali 
nierdzewnej.  Strefa bezpieczeństwa  7,10m x 4,0 m 
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3.3. Huśtawka wagowa podwójna 

       

 

 Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łożysku drewniana belka. 
 Materiały, z których powinno być wykonane urządzenie: 
 słupy podstawy mocujące urządzenie na placu zabaw w podłożu  powinny być wykonane ze stali  
 nierdzewnej malowanej proszkowo;  
 belka wykonana z drewna litego, łożysko i uchwyty ze stali nierdzewnej lub  malowanej   
 proszkowo zapewniającym odporność na warunki atmosferyczne; 

            siedziska powinny być wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki;  
wszystkie śruby powinny być ocynkowane; pod siedziskami powinny być zamontowane amortyzatory gumowe; wszystkie   
wykorzystane   materiały, substancje, śruby i inne połączenia  
oraz elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty, wszystkie elementy drewniane nie powinny zawierać ostrych 
części oraz powinny być odpowiednio wyszlifowane.  

            Huśtawkę ważkę należy trwale związać z gruntem za pomocą metalowej podstawy mocowanej  
            w betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym w gruncie na głębokości 60 cm. 
 

3.4. Kiwak sprężynowy  

 

 
Elementy urządzenia: 

◦ Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami 
◦ Rączki (podnóżki) plastikowe 
◦ Formatki z polietylenu HDPE gr. 15 mm 
◦ Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 

           Wysokość swobodnego upadku 0,46m 
Konstrukcja stalowa na sprężynie 20 mm, korpus z profilu 50x20 mm 
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Całość wykonana  ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm lub z płyty polietylenowej HDPE połączona z 
metalowym stelażem, uchwyty plastykowe, Siedzisko gumowane plastykowe, strefa bezpieczeństwa 2,7x2,3  

 
3.5. Piaskownica  

       

 
Konstrukcja ze sklejki wodoodpornej 18 mm, max wymiar piaskownicy 6,0 m x 6,0 m. Strefa bezpieczeństwa 7,4 m x 7,4 m. 
Wypełnienie piaskiem przesiewanym drobnoziarnistym (plażowym) na głęb. min. 30 cm. 
 
3.6. Pozostałe elementy placu zabaw   

     
3.6.1. Ławki  z oparciami  

 

 
 
 

Elementy ławki: 
Konstrukcja stalowa z rury Ø 48 mm i profila 40x40mm 
Łączenie elementów śrubami nierdzewnymi 
Listwy drewniane gr. 32 mm malowane  

Parametry ławki: 
Długość 1,9 m 
Szerokość 0,74 m 
Wysokość 0,73 m 

Strefa bezpieczeństwa 3,5 m x 2,0 m,  
     
 5.6.2. Kosz na śmieci   
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Elementy kosza: 
Konstrukcja stalowa z rury Ø 33 mm i blachy gr. 1,5 mm 
Malowanie proszkowe 
Kosz opróżnia się poprzez obrót 

Parametry: 
Długość 0,45 m 
Szerokość 0,45 m 
Wysokość 1,1 m 
Pojemność 36 l 

 
5.6.3. Tablica z regulaminem   

 
Elementy tablicy: 

Konstrukcja z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm 
Wymiary blachy 1000 x 600 mm 

Parametry: 
Długość 0,70 m 
Szerokość 0,05 m 
Wysokość 2,15 m 
 

5. KOSTKA BETONOWA – kod CPV 45233253-7 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2.Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji. 
1.4.3.Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.5.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania 
1. odmiana: 
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości 
min. 4 mm, 
2. barwa: 
- kostka kolorowa, z betonu barwionego,  
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
- d ługość: od 140 mm do 280 mm, 
- szeroko ść: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
- grubo ść: 60mm lub 80 mm 
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Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy 
o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. 
określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy długości pomiarowej 300 mm 400 mm 
C Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 1,5 1,0 2,0 1,5 
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) D Ubytek masy po badaniu: 
wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 
2.3 Trwałość (ze względu na F Kostki mają zadawalającą trwałość wytrzymałość) (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 
Pomiar wykonany na tarczy szerokiej ściernej, wg zał. G normy – badanie podstawowe Böhmego, wg zał. H mormy – badanie 
alternatywne 
2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 
 a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie 
– należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 
3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym 
promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może 
odbarwiać kostek). 
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę piaskową z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],  
b) kruszywo naturalne łamane frakcji 0-31,5 mm 
b) do wypełniania spoin 
- piasek naturalny spe łniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
- piasek  łamany (0,075 2) mm wg PN -B-11112 [3], 
2.4. Obrzeża  
a. obrzeża betonowe 
b. krawężniki betonowe 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
- pod plac, chodniki 10cm piasek i  20 cm kruszywo + 8 cm (plac) 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a. ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b. mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania 
nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być 
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wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją 
projektową 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i 
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
- wykonanie podbudowy,  
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ężników, obrzeży i ew. ścieków), 
- przygotowanie i roz ścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- u łożenie kostek z ubiciem, 
- zasypka spoin piaskiem  
- wype łnienie szczelin dylatacyjnych, 
- piel ęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, 
pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży. 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm a kruszywa 20 cm i 8 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać - 1cm. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie 
musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 
wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 
postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.3. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 
kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.7.4. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
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1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania 
   Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20] 
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub 
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
a) zgodność z dokumentacją projektową -   Sukcesywnie na każdej działce roboczej 
b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych Przesunięcie od 
osi projektowanej do 2 cm 
c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych    Odchylenia: +1 cm; -2 cm 
d) równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 [8] łatą czterometrową) jw. Nierówności do 8 mm 
e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i    pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie metodą    niwelacji) Jw. Prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm 
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) Jw. Odchyłki od dokumentacji    projektowej do 0,3% 
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.  
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym  po wykruszeniu dług. 10 cm) W 
20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej  Wg pktu 5.7.5 
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca Wg dokumentacji    projektowej lub decyzji Inżyniera 
6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, obrzeży, krawężników 
   Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek,  spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 
2 Badanie położenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m  i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 
3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość    Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych    wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)  
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami,   
   ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 i 5.7.5 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
-PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 
-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
-PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
6. OGRODZENIE panelowe – KOD CPV  45342000-6  
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  ogrodzenia systemie 
panelowym.  
6.6. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   zleceniu i realizacji robót 
wymienionych pkt. 1.1  
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6.7. Określenia podstawowe  
Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania poziomych i 
pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz 
prefabrykowanej podmurówki (cokołu). 
 Pozostałe określenia podane w specyfikacji  technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi  normami i wytycznymi.  
6.8. Zakres robót objęty specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego i rozbiórką ogrodzenia 
istniejącego terenu szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. 
Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 
W skład robót wchodzą:  
1.4.1. Roboty budowlano-montażowe   
-    wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami  
-    osadzić cokół z elementów betonowych na poziomie powierzchni gruntu 
-    wykonać i zamontować przęsła panelowe  z drutu o grub. 5 mm   
-    wykonać i zamontować wrota  wejściowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z upoważnionym  
     przedstawicielem Zamawiającego.   
 
Rys. Nr 1 

   
  
6.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność  z kosztorysem, specyfikacją techniczną 
i warunkami technicznymi.   
2. MATERIAŁY  
2.1.Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Panele ogrodzeniowe o wysokości 1000mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema 
wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym 40x60mm. Rozstaw osi słupków 250cm. Słupki 
utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Podmurówka (cokół) z prefabrykowanych elementów betonowych w 
rozwiązaniu systemowym wys. 25cm.  
 
6.10. Źródła uzyskania materiałów  
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone  Polskimi Normami i posiadać  aprobatami 
techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  
6.11. Przechowywanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją  
jakość.  
Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na utwardzonym podłożu.    
6.12. SPRZĘT  
 Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie  nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   
6.13. TRANSPORT  
 Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez   odpowiednie opakowanie. Należy je 
również zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać 
wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami  na drogach dojazdowych do miejsca robót.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Roboty budowlano-montażowe 
-    osadzenie (zabetonowanie – beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 80-90cm  słupków  z   profili  
stalowych prostokątnych o wymiarach   40x60mm i  rozstawie  2,50 m zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego oraz 
elementów betonowych prefabrykowanych podmurówki (cokołu)  wysokości 25 cm, Przekrój dołów na słupki 40x40cm. 
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-   montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. Drutu 5 mm ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych 
co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przęsła  120 x 250 cm, Rys. Nr 1 powyżej. 
-    wykonanie i montaż wrót (bramki) wejściowych wykonanych na wzór przęsła ogrodzenia panelowego. Rama ze stali 
profilowanej 40 x 60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Wrota 
szerokości 120 cm i wysokości 150 cm. Słupki z profili stalowych kwadratowych 80x80mm obsadzone na głębokość 100-110cm. 
Przekrój gniazd 50x50cm. 
-     wykonanie i montaż wrót (bramy wjazdowej) przesuwnej mechanicznie na rolkach wykonanej w ramie ze stali profilowej o 
przekroju 60x80mm wypełnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm, zgrzewanym co 5cm w pionie i co 20cm 
w poziomie (wzór jak w panelu ogrodzeniowym). Słupki ze stali profilowej 120x120mm osadzone w gniazdach betonowych  
(beton B- 20) głębokości 110 120cm. Przekrój gniazd 70x70cm. 
-   plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
-        Wykonanie dołów pod słupki 
Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia a następnie dokonać podziału 
odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m dla ogrodzenia panelowego. 
-        Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchołki powinny 
znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza 
się zmianę wysokości odcinkami w zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
-       Montaż ogrodzenia panelowego. 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów określonych w pkt. 5.2 i 
dokumentacji. 
 

 
5. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2016 r poz. 290  z póź. zmianami  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr  147, poz.1229  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /   Wydaw. Arkady  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa   na materiałach budowlanych w  
  sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz   sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198,  
  poz. 2041)  
- instrukcje ITB, - instrukcje producentów  
  
 Opracował: 
Leszek Zaremba 


















