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ST-00 Wymagania Ogólne  
 Roboty budowlane – CPV 45 000 000-7 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 
 
Temat :ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE POSESJI INTERNATU MIEDZYSZKOLNEGO W STARYM 
SĄCZU WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU NA POTRZEBY UDZIAŁU  
W REWITALIZACJI 

Adres:  ul. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sącz, dz. nr 1647/6 
 
1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych  
i należy je stosować w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 i 1.3. 
 
1.3 Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) w zakresie: 
-remont muru wraz z poszerzeniem wjazdu, 
- wykonanie bramy wjazdowej, 
- ogrodzenie terenu, 
- budowa wiaty nad miejscem na składowanie odpadów stałych, 
- budowa altany grillowej, 
- budowa boiska do gry w piłkę plażową, 
- budowa minisiłowni zewnętrznej, 
- utwardzenie terenu i zieleń (w tym montaż ławek parkowych, montaż parkowych koszy na śmieci), 
- instalacje elektryczne - oświetlenie terenu i wiat, zasilanie automatyki bramy wjazdowej 
1.4 Określenia podstawowe 

− Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, 
budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.  

− Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  

− Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

− Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

− Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowana przez zaplecze budowy.  

− Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

− Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

− Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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− Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

− Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

− Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

− Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

− Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania ze szczegółowym opisem. 
 

1.5 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

• ST-00 Wymagania ogólne – Roboty budowlane – CPV 45 000 000-7 

• ST-01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne –  
CPV 45111200 

• ST-02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe CPV 45 262 300, CPV 45 262 310 

• ST-03 Roboty instalacyjne elektryczne – CPV 45310000-3  

• ST-04 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego – CPV 45340000-2 

• ST-05Roboty budowlane w zakresie układania chodników – CPV  45233222-1 

• ST-06 Roboty remontowe i renowacyjne – CPV  45453000-0 

• ST-07 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych- CPV 45112710-5 

• ST-08 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych- CPV77310000-6  

• ST-09 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej- CPV 45200000-9 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje, przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy 
oraz dokumentację projektową i specyfikację techniczną.  
 
1.6.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.6.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, 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 kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.6. 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 w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie zamawiający. 

 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru, 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.10. 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.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST. Użyte nazwy materiałów lub producentów należy przyjąć takie same lub 
równoważne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.  

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. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowychmateriałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do 
Robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków stanowią inaczej. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszelkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. 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 nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj Robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze 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 nadzoru. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

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 nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wykonanie Robót 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  
i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót 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 zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− 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 (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 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 jednym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
 
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 ST, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru 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 ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które : 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją, które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty budowy 
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 kierowniku budowy.  

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 imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzania, wstrzymywania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tracie 
wykonywania robót wykonywanych przez uprawnionego Geodetę na zlecenie wykonawcy, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał, 



10 
 

− 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 nadzoru i do ustosunkowani się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

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

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 
Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 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. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 

− operaty geodezyjne, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
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 z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
w zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót 
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 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 utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

− odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
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odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacja 
Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz 
odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, protokoły odbiorów 
częściowych, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.4 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i 
rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny 
robót”. 
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9. Podstawa Płatności 
9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa 
lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

− ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
11. Przepisy związane z wykonaniem robót. 
Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosować się do 
obowiązujących przepisów prawnych w tym do : 
Ustawy: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z 
późn. zm) 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie ppoż. (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 poz. 
1229) 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.) 
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− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz. 
2086) 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) 
 

Rozporządzenia: 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.- w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzg.  dok. proj. (Dz. U. Nr 38 
poz. 455) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 
poz. 1779) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.-w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198 poz. 2041) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 198 poz. 2042) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie szczegółowego 
zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202 poz. 2072) 
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ST-01Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

CPV 45111200 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 i 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

• wykopy liniowe pod przyłącza instalacji elektrycznej, 

• wykopy pod ławy i stopy fundamentowe 

• zasypanie i zagęszczenie powyższych wykopów 

 

2. Materiały 

2.1 Grunty – wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża, 
obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). 
Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten 
może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) 
nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe 
zagęszczenie zasypki. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne. 
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4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 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. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci i urządzeń należy dokonać kontroli i odbioru robót 
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 

• zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
• obudowy wykopu, 
• kąta nachylenia skarp, 
• zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
• zejścia do wykopów, 
• podłoża, 
• drenażu, 
• ścianki szczelnej, 
• igłofiltrów. 

Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 
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9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 10 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 11. 

 

ST-02Konstrukcje betonowe i żelbetonowe 

CPV 45 262 300, CPV 45 262 310 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wznoszeniem konstrukcji betonowych i żelbetonowych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetonowych: 

− budowa stóp i ław betonowych pod obiekty małej architektury 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

• Beton C8/10 (B10) 
Do wykonania pozostałych elementów betonowych i żelbetonowych można stosować mieszankę 
wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę wytworzoną  
w wytwórni. Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszą być zgodne z 
wymaganiami normy i dokumentacji technicznej.  

• Deskowanie 
Należy zastosować deskowanie systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiały 
użyte do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych oraz 
podczas kontaktu z mieszanką betonową. 

• Zbrojenie 
Asortyment stali zbrojeniowej do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach 

budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 

projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllfN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, 

gatunku St3SX-b. 

-Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. (Aprobata Techniczna 

iBOiM Nr AT/2001-04-1 1 15) o następujących parametrach: 

− średnica pręta w mm 8*10 

− granica plastyczności R. (min) w MPa 500 
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− wytrzymałość na rozciągnięcie R. (min) w Mpa 550 

− wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

− wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

− wydłużenie (min) w % 10 

− zginanie do kata 60 brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06  

o następującychparametrach: 

− średnica pręta w mm 6-32 

− granica plastyczności R. (min) w MPa 355 

− wytrzymałość na rozciągnięcie R. (min) w Mpa 490 

− wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

− wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

− wydłużenie (min) w % 20 

− zginanie do kata 60 brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01  

o następującychparametrach: 

− średnica pręta w mm 5,5-40 

− granica plastyczności R. (min) w MPa 240 

− wytrzymałość na rozciągnięcie R. (min) w Mpa 370 

− wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

− wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

− wydłużenie (min) w % 24 

− zginanie do kata 180 brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących 

parametrach: 

− średnica pręta w mm 5,5*40 

− granica plastyczności R. (min) w MPa 220 

− wytrzymałość na rozciągnięcie R. (min) w Mpa 310 

− wydłużenie (min) w % 22 

− zginanie do kata 180 brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być beż pęknięć, pęcherzy i naderwani. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

- Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-h-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 

być podane: 

− nazwa wytwórcy, 

− oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

− numer wytopu lub numer partii, 

− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 

− rodzaj obróbki cieplnej, 
Na przywieszanych metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 

(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

− znak wytwórcy, 

− średnica nominalna, 

− znak stali, 

− numer wytopu lub numer partii, 
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− znak obróbki cieplnej. 
Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyważonego drutu stalowego, 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

muszą być przymocowane do prętów. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru: 

• szalunki systemowe lub sprzęt i materiały do wykonania szalunków drewnianych, 

• giętarka, prostowarka, nożyce i inny sprzęt potrzebny do zazbrojenia, 

• betoniarka, samochód specjalistyczny do przewozu betonu. 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, beton – samochodem 
specjalistycznym (gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie może być dłuższy niż: 

• 90 min – przy temp otoczenia +15°C 

• 70 min – przy temp otoczenia +20°C 

• 30 min – przy temp otoczenia +30°C 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z przepisami związanymi – punkt 11. 
Mieszankę betonową należy wykonać ze składników odmierzanych wagowo  
z dokładnością  2% (przy dodawaniu cementu i wody) lub 3% (przy dodawaniu kruszywa). Należy 
uwzględnić wilgotność kruszywa. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić zbrojenie (położenie, zgodność rzędnych z 
projektem) oraz deskowanie (czystość), a także obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą warstwę otuliny. 
Mieszankę betonowa należy wrzucać do deskowania z wysokości mniejszej niż 75 cm od powierzchni, 
na którą spada. Beton należy zawibrować. 
Wykonany beton należy przykryć i podlewać wodą przez minimum 7 dni. 
Deskowanie można usunąć jeśli beton osiągnie wytrzymałość zgodną z normą.  
Dopuszcza sie odchyłki wymiarowe do 0.5% wymiaru konstrukcji. 
Po wykonaniu nośnych elementów żelbetonowych należy wykonać okładzinę z imitacji kamienia 
naturalnego (piaskowca). Okładzina ma być w formie zacierki z piasku kwarcowego (wg. starych 
technologii), narożniki należy wykonać jako prążkowane.  

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7 

8.Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 10 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11. 

 

ST-03 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45310000-3  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie 
kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach 
budownictwa inżynieryjnego.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących na obiekcie: 

• Wykonanie przyłącza kablowego zasilania oświetlenia i automatyki bramowej 

• Wykonanie prób i pomiarów 

• Wykonanie oprawy oświetleniowej altan 

• Dostawa i montaż lamp 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2 

Ponadto materiały i urządzenia stosowane do wykonywania „instalacji elektrycznej” powinny 

mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów i urządzeń przeznaczonych 

do wykonania robót instalacyjnych. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 3   

Sprzęt i narzędzia do wykonywania „instalacji elektrycznej” 

• Narzędzia i urządzenia do prac instalacyjno-montażowych, 

• Narzędzia, urządzenia elektryczne lub mechaniczne do wiercenia lub bruzdowania, 

• Przyrządy pomiarowe, 

• Sprzęt do prac na małych wysokościach, 

• Sprzęt czyszczący ręczny i mechaniczny. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 

gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie.  

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

− Całość należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

− Po wykonaniu instalacji dokonać, pomiaru pętli zwarciowych, wymusić za wyłącznikami 
różnicowo-prądowymi prąd zadziałania i wyniki zaprotokółować 

− Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem może wybrać urządzenia innych niż podanych  
w projekcie producentów pod warunkiem zachowania takich samych jak w projekcie 
parametrów technicznych . 

− Kable w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych muszą być zastosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej Dz.U.Nr 55. 

− Instalacje elektroenergetyczne, słaboprądowe, stałoprądowe, podtrzymania napięcia, 
sterownicze i strukturalne należy układać oddzielnie w wydzielonych osłonach. 

− Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi na napięcie 750V. 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji odpowiedniego przygotowania 
pracowników wykonawcy (świadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); właściwej dokumentacji 
projektowej z klauzulą „do realizacji” ; zgodności materiałów ze specyfikacją projektową i ich stanu 
technicznego; prawidłowość montażu; prawidłowego prowadzenia pomiarów i testów. 

Badania w czasie robót 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 



22 
 

Kontrola jakości robót powinna obejmować stwierdzenie wzajemnej zgodności z dokumentacją 
projektową wykonanego odcinka robót na podstawie oględzin i pomiarów: 

• Badania ciągłości przewodów i kabli 

• Badania oporności izolacji przewodów i kabli 

• Badania oporności uziemienia 

• Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

• Badania materiałów użytych do budowy instalacji zgodnie z atestami producenta i normami 
przedmiotowymi. 

Badania po zakończeniu robót. 
Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 „Sprawdzenie odbiorcze”. 

• należy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli 

• należy sprawdzić czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej 

• należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć 

• sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności  
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, 
na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

• sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz należy wykonać przy 
użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać  
za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 
końcach linii są oznaczone identycznie. 

• pomiar oporu izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym 
niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 
Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli opór izolacji wynosico najmniej: 0,75 
dopuszczalnej wartości oporu izolacji kabli wykonanych wg PN-77/E-90270, PN-76/E90300  
i ZN-70/MPM-13-K1099.  

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 10 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11. 

 

ST-04Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

CPV 45340000-2 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie instalowania ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
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1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących na obiekcie: 

• Wykonanie ogrodzenia posesji 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

Beton B10 

Do uzupełnienia wybranego gruntu; można stosować mieszankę wykonaną samodzielnie przez 

Wykonawcę lub mieszankę wytworzoną w wytwórni. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszą być zgodne z wymaganiami 

normy i dokumentacji technicznej. 

Deskowanie 

Należy zastosować deskowanie systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. 

Materiały użyte do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych oraz podczas kontaktu z mieszanką betonową. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru: 
 

− szalunki systemowe lub sprzęt i materiały do wykonania szalunków drewnianych, 

− giętarka, prostowarka, nożyce i inny sprzęt potrzebny do zazbrojenia, 

− betoniarka, samochód specjalistyczny do przewozu betonu. 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, beton – samochodem 
specjalistycznym (gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie może być dłuższy niż: 

− 90 min – przy temp otoczenia +15°C 

− 70 min – przy temp otoczenia +20°C 

− 30 min – przy temp otoczenia +30°C 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 



24 
 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 10 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11. 

 

 

ST-05. Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

CPV  45233222-1 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących na obiekcie: 

Z kostki betonowej na podsypce piaskowej: 

-Wykonanie chodnika z kostki betonowej 

-Utwardzenie miejsc parkingowych, 

- Utwardzenie pod altaną grillową i wiatami, 

- Utwardzenie pod minisiłownię, 

 

Utwardzenia o nawierzchni piaskowej: 

-Wykonanie boiska do siatkówki plażowej 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 

-2 mm, dla kostek o grubości do 80 mm, 

-3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

-60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

-80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

-na długości ± 3 mm, 

-na szerokości ± 3 mm, 

-na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 
nie więcej niż 5%. 

 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250  

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

-próbka nie wykazuje pęknięć, 

-strata masy nie przekracza 5%, 

-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 

 

2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701. 
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2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 
zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych  
i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach 
pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania 
pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót. Płyty betonowe ażurowe 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Płyty betonowe mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek  
i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać na płask w stosach, 
po 10 warstw w stosie. 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych  
i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym. 

 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 

5.1. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty 
- rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to 
nawierzchnię z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego 
w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny  
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
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5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 
może stanowić: 

-grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

-kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

-podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

-lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową 
lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt.. 8. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 10. 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11. 

 

 

ST-06Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV 45453000-0 

 
1. Przedmiot 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych muru ogrodzeniowego. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres robót 
Wykonanie rozbiórki elementów uszkodzonych i odtworzenie fragmentu ogrodzenia znajdującego się 
przy bramie wejściowej  
 
3. Materiały 
Zaprawy budowlane: cementowo-wapienne 
- gotowa zaprawa cementowo-wapienna 3MPa, 
- gotowa zaprawa cementowo-wapienna 5MPa, 
cegła pełna 
Cegła budowlana pełna kl. 10 wg PN-B 12050:1996. 
Wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa 3.3-4.0 kg.  
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Dopuszczalna liczba 
cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 
grubość cegły o długości 6mm nie może przekraczać dla całej cegły – 10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. Wytrzymałość na ściskanie 10.0 MPa. Gęstość pozorna 
1.7-1.9 kg/dm3. Współczynnik przewodności cieplnej 0.52-0.56 W/mK. Odporność na działanie 
mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15oC i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. Odporność na 
uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1.5m na inne cegły nie rozpadła się. 
dachówka ceramiczna powinny spełniać wymagania określone w PN EN 1304:2002 i PNEN 
1304:2002/Ap1:2004, 
 
4. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
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5. Transport 
Samochód skrzyniowy lub dostawczy, rozładunek ręczny, mechaniczny 
 
6. Wykonanie robót 
Mur ogrodzeniowy należy poddać przebudowie w zakresie rozbiórki i ponownego ułożenia 
zadaszenia z nowej dachówki ceramicznej koloru ceglastego, obustronnego skucia tynków, 
rozebraniu iponownemu odmurowaniu fragmentów muru uległemu destrukcji, ponownemu 
otynkowaniu tynkiem cementowo wapiennym o grubym, zróżnicowanym uziarnieniu. Mur należy 
częściowo rozebrać poszerzając wyjazd z posesji. W miejscach zakończenia muru projektuje się 
wykopanie i zabetonowanie stóp i słupów żelbetowych do pełnej wysokości muru, otynkowanych i 
pomalowanych w nawiązaniu do całości. W słupach osadzić zawiasy do bramy wjazdowej 
dwuskrzydłowej. 
 
7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów. 
Sprawdzenie wykonania zakresu robót w stosunku do założeń dokumentacji projektowej. 
 
8. Jednostka obmiaru 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować 
(m3) podbijanie fundamentów, ogrodzenie z piaskowca 
(t) montaż zbrojenia, (m2) izolacje, czyszczenie, zabezpieczenia 
 
9. Odbiór 
Dokonuje lnspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli  
z dokumentacją projektową i jakością wykonania i zgodnością z obowiązującymi normami i 
wytycznymi systemowymi producenta. 
 

 

 

ST-07 i ST-08Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych i sadzenia roślin 
 i utrzymania terenów zielonych 

CPV 45112710-5 i CPV 77310000-6 

1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem zieleni. 
 
2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- przygotowaniem miejsc do posadzenia drzew, krzewów, żywopłotów i pnączy 
- sadzeniem drzew i krzewów  
- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim. 
 
Określenia podstawowe 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Materiał roślinny – sadzonki krzewów i bylin.  
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami rośliny. 
 
3. Materiały 
3.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 
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3.2. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów,), przy kompostowaniu ich 
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 
wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się 
przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków 
pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako 
nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu 
z glebą. 
 
3.3. Materiał roślinny sadzeniowy 
3.3.1. Drzewa, krzewy i pnącza 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone, 
tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy. Sadzonki drzew, krzewów i pnączy powinny być prawidłowo uformowane  
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie 
uszkodzona, 
- pędy korony u drzew, krzewów i pnączy nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 
formujące, np. u form kulistych, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 
blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew form piennych, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru izabezpieczone przed 
wyschnięciem. 
 
3.3.2. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
3.3.3. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem 
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
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3.3.4. Kora drzewna 
Kora organiczna to materiał stosowany do ściółkowania ziemi pod roślinami. 
Najczęściej stosuje się korę z drzew iglastych, sosnową lub świerkową. 
 
4. Sprzęt 
4.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
-frezarka do usuwania karp, 
-wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
-kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników. 
 
5. Transport 
5.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa, krzewy i pnącza muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa, krzewy i pnącza mogą być przewożone wszystkimi 
środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem 
i przemarznięciem. Drzewa, krzewy i pnącza po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym  
i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. Przy transporcie kory drzewnej, przestrzeń winna być 
zabezpieczona dodatkowymi odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku 
na drogę. 
 
6. Wykonanie robót 
6.1. Trawniki 
6.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
-teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony  
o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 5 cm), 
-przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym obrzeże powinno znajdować się 2 do 3 
cm nad terenem, 
-teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
-przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić, 
-siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
-okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
-na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
-siew mieszanki nasion dla trawników dywanowych. 
 
6.2. Drzewa i krzewy. 
6.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów. 



32 
 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów ze szkółek są następujące: 
-pora sadzenia – poza okresem upałów i silnych mrozów, bryła korzeniowa nie może być 
zamarznięta ani przesuszona, 
-miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
-dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej  
i zaprawione całkowicie ziemią urodzajną, 
-pod grupy krzewów należy zdjąć darninę, wzruszyć ziemię lub przekopać, 
-część pnączy należy posadzić w miejscu po rozebranej kostce chodnikowej. W związku z 
tym należy wymienić warstwę ziemi na urodzajną grubości 30 cm, 
-rośliny w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 
głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
-korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
-przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu trzy drewniane paliki, 
-drzewa formy piennej należy przywiązać do trzech palików poniżej korony. Paliki powinny 
być umieszczone z trzech stron pnia drzewa, 
-wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości lub niższa wysokości pnia 
posadzonego drzewa 
-korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać. 
6.2.2. Mulczowanie terenu pod drzewami i krzewami 
Wokół drzew, pod krzewami sadzonymi pojedynczo i w grupach oraz pnączami należy ręczne 
rozrzucić kompost z kory drzewnej warstwą grubości 5 cm. 
6.2.3. Pielęgnacja istniejących żywopłotów 
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać 
cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
- sposób wzrostu, 
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcje korony. 
Cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu 
powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych 
latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej 
stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 
6.3. Trawy ozdobne 
Przed posadzeniem traw ozdobnych powinno się wymienić 20 cm warstwę ziemi na urodzajną, 
posadzić trawy. 
 
7. Kontrola jakości 
7.1. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
-oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
-określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
-pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
-wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
-ilości rozrzuconego kompostu, 
-prawidłowego uwałowania terenu, 
-zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-gęstości zasiewu nasion, 
-prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
-okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
-dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
-obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
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7.2. Drzewa i  krzewy. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
-wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
-zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
-zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków  
i odmian, odległości sadzonych roślin, 
-materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku zgodności z normami: PN – R – 67022 [2] i PN – R – 67023 [3], 
-opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
-odpowiednich terminów sadzenia, 
-prawidłowości osadzenia trzech pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 
nich drzew 
-wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów, 
-zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy: 
-zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
-zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, krzewów i pnączy z dokumentacją 
projektową, 
-jakości posadzonego materiału. 
 
8. Obmiar robót 
8.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
-m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, 
-szt. (sztuka) posadzenia drzewa, krzewu, 
-m3 (metr sześcienny) ziemi kompostowej. 
 
9. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane jeśli są zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
10. Podstawa płatności 
10.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
-roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
-zakładanie trawników, 
-pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu lub pnącza obejmuje: 
-roboty przygotowawcze: uzupełnienie ziemią kompostową miejsc przeznaczonych na 
obsadzenia (zgodnie z dokumentacją projektową), wyznaczenie miejsc sadzenia, 
wykopanie i zaprawienie dołków, 
-dostarczenie materiału roślinnego, 
-pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
 
11. Normy 
BN-73/0522-01 Kompost 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski.  
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ST-09. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45200000-9 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i obiektów małej architektury 
(wiata, altany grillowa, kosze na śmieci i ławki). 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i montażu 
urządzeń siłowni zewnętrznej i obejmują:  
- dostarczenie urządzeń oraz elementów mini siłowni, wiaty, altany oraz ławek i koszów na śmieci 

- montaż urządzeń  

- uporządkowanie terenu  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,  
Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST „Wymagania ogólne.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu pracy według zasad niniejszej ST są:  
2.1. Ławki – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony np.: "Skatom R1"stalowo-drewniana, z oparciem, 
o wymiarach 180x50x95cm  
2.2 Kosze parkowe na śmieci– wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, wysokość 1200 mm, 
pojemność 30 l.  
2.2. Urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych– wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, przeznaczone do 
montażu i użytkowania na zewnątrz: 
-orbitek pojedynczy 
Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci 
poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych. 
Wymiary: 1005 x 576 x 1615 [mm] 
-biegacz podwójny 
Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci 
poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych. 
Wymiary: 1082 x 415 x 1466 [mm] 
-wioślarz 
Dla dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia; przeznaczone dla jednej osoby; max obciążenie 120 kg 
Wymiary:1430x540x1870 [mm] 
-wyciskanie siedząc  
Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci o wzroście powyżej 1,4 m. 
Wymiary: 600x980x2180 [mm] 
 
3. Sprzęt  
Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu.  
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4. Transport  
4.1. Elementy na budowę siłowni powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć uszkodzeń, odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 
5. Wykonanie robót  
Montaż urządzeń gotowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
Altana i wiata wykonać na słupach drewnianych obsadzonych w gruncie na żelbetowych stopach 
fundamentowych. Boczne wypełnienie ścian z częściowym otwarciem wykonać, jako ażurowe z 
drewnianych listewek do wysokości 110 cm z 20 cm prześwitem od powierzchni terenu. 
Dach wielospadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryć blachą profilowaną koloru ciemnobrązowego. 
W centralnej części altany należy posadowić na stopie fundamentowej betonową, okrągłą część 
paleniskową o wys. 60 cm powyżej powierzchni terenu z regulowanym rusztem stalowym, 
nierdzewnym. 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót  
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  
6.3. Kontrola w czasie wykonywania montażu  
a) zgodność wykonania placu zabaw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,  
b) prawidłowość wykonania wykopów,  
c) prawidłowość wykonania fundamentów,  
d) poprawność ustawienia i lokalizacji urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem zachowania stref 
bezpieczeństwa  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 sztuka dostarczonych i zamontowanych urządzeń.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10. Przepisy związane i standardy  
PN-EN1176-1 „Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań”  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
dotyczące cementu powszechnego użytku.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,  
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu 
betonu  

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 

 

 

 

 

 

 


