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 TOM I 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

  
  BUDOWA  BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO  O  NAWIERZCHNI  TRAWIASTEJ   

  SYNTYETYCZNEJ  PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  I GIMNAZJUM  W  PSZENNIE 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
          1.  Roboty przygotowawcze                          CPV - 45111200-0 
          2.  Roboty ziemne                                           CPV - 45233200-1 
          3.  Wykonanie krawężników betonowych     CPV - 45233200-1  
          4.  Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
                                                                                   CPV  - 45233250-6  
          5.  Nawierzchnie ze sztucznej trawy                                                                                                                   
CPV  -  45112723-9 
          6.  Roboty w zakresie odwadniania gruntu CPV - 45111240-2 
          7. Ogrodzenie boiska                                                     CPV - 45233200 

8. Urządzenia sportowe                                CPV 45232452-5 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

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

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  



 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
Projekt budowlano-wykonawczy w branży architektoniczno konstrukcyjnej 
Przedmiar robót 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST 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 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 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. 
 
1.4.5. 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: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.6. 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. 
 
 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 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 Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 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. 
 
 
 



Określenia podstawowe 
Inżynier – 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 inżyniera 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 Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 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. 
 
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 Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
 



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 Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera . 
 
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, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 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 Inżynierowi 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 Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
 



4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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 Inżyniera. 

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 Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
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 Inżyniera 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 (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 



a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację 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, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- 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., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- 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, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier 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, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
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 Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z badań 

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

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier 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. 
Inżynier, 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. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier 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 lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

      2. 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 określoną w pkt 1. i 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 Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
3. 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. 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera 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 Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 



- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

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

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
(2) 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.  
 
(3) 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 
Inżyniera.  
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 



dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera 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 Inżyniera o 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 
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

powierzchnia –   [m2 ] w zaokrągleniu d 0,01 
długość  -  w [m] w zaokrągleniu do 0,01 
ilość  - [szt, elem, kpl]  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 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. 
 
7.4. 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 inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 



 c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
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 Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier 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 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny 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 Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala 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 wstępnego 
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 Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  
    ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  
    ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według 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 według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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 obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Akty prawne  
- Dz.U. 04.202.2072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
- Rozporządzenie (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
- Dz.U.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 
2004 r., w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego  
- Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 
2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym 
- Dz.U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst 
jednolity/.  
- Dz.U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane.  
- Dz.U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 
kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  
- Dz.U. 03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 
2003 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
- Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7  
kwietnia 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
- Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.  
- Dz.U. 98.107.679 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I  
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.  
- Dz.U.02.209.1780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 2 grudnia 
2002 r., 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.98.113.728 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I  
ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
- Dz.U.98.99.637 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I  
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r., w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 
- Dz.U.02.209.1779 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 
grudnia 2002 r., w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.  
- Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r., o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych  
- Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 
czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.  
- Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 
czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
- Dz.U.01.138.1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 
listopada 2001 r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji 
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
- Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  
z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy /tekst jednolity/ 
- Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego  
2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
 budowlanych  
- Dz.U.96.62.285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  
z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
- Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 
2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.  
techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych  
 
10.2. Polskie Normy i Normy Branżowe:  
PN-81/B-03020 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie  
PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452 
Grunty budowlane. Badania polowe  



PN-88/B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-68/B-06050  
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
PN-84/S-96023  
Konstrukcje drogowe. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
BN-80/6775-03  
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, parkingów i torowisk 
tramwajowych.  
 



TOM II 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  

 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
    Usunięcie warstwy humusu  
1.1. Wstęp  
Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu przed 
przystąpieniem do budowy.  
Zakres robót  objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót 
 przygotowawczych.  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robot oraz zgodność z Dokumentacja 
Projektowa,  Specyfikacją Techniczną, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.  
Wymagania ogólne dotyczące robot podane są w ST – TOM I „ Wymagania ogólne” 
1.2. Materiały  
Nie występują 
1.3. Sprzęt  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem humusu należy stosować:  
- koparki, samochody samowyładowcze  
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w 
miejscach, gdzie mechaniczne wykonanie robót nie jest możliwe  
1.4. Wykonanie robót 
Zdjęcie warstwy humusu  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów 
oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami 
ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 
W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania.  
Warstwę humusu można usuwać mechanicznie. W sytuacjach szczególnych, gdy 
zastosowanie maszyn nie wystarcza dla prawidłowego wykonania robot, lub stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy (zróżnicowana grubość warstwy, sąsiedztwo 
budynków), prace maszynowe należy wspomagać pracami wykonywanymi ręcznie.  
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.  
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować 



humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne”. 
1.5. Kontrola jakości robót 
Kontrola usunięcia humusu.  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu.  
1.6. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – TOM I „ Wymagania ogólne” 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów  
45112500-0 Usuwanie gleby  
 
2. ROBOTY ZIEMNE  
     Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii – wykopy/nasypy  
2.1. Wstęp  
Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania.  
Zakres robót objętych S T  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych pod obiekty budowlane i obejmują wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych (kat. I-IV) i ich zasypanie po wykonaniu robót.  
Ogólne zasady dotyczące robot  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robot oraz zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, Specyfikacją Techniczną, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.  
Wymagania ogólne dotyczące robot podane są w ST – TOM I „ Wymagania ogólne” 
2.2. Materiały  
Dla danego zadania grunty klasyfikowane są w kategoriach I-IV.  
2.3. Sprzęt  
Do wykonywania robót należy posiadać następujący sprzęt: 
- sprzęt do odspajania i wydobywania gruntu: koparki, ładowarki,  
- sprzęt do wydobywania i przemieszczania gruntu,  
- samochody, wywrotki, 
- sprzęt zagęszczający: ubijaki.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
 , zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację upoważnionej osoby.  
2.4. Wykonanie robót 
Wykonanie wykopów  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót 
 - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych,  ustaleń instytucji uzgadniających oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego.  



W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
sposobem ręcznym.  
Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie lub ręcznie, ich 
umocnienia należy  wykonać w szalunkach płytowych lub skrzyniowych typu Kriengs 
lub wronki lub innych o podobnych standardach. 
Wykopy szeroko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp  
1 :06.  
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy  składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych 
zależnie od zainwestowania terenu.  
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę lub składowany „na odkład”.  
Po zakończeniu robót wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o 
grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy 
zagęszczać mechanicznie.  
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.  
Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, 
teren po  wykopach należy zrekultywować.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty 
ziemne. „Wymagania ogólne”.  
2.5. Kontrola jakości robót 
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
- dokładność wykonania wykopów,  
- zagęszczenie zasypanego wykopu.  
Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji  
określonymi w pkt. 5 oraz z Dokumentacją Projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
2.6. Odbiór robót 
Przed rozpoczęciem robót montażowych należy sprawdzić, czy zakończone zostały 
roboty związane i pomocnicze, wg dokumentacji:  
- wykonanie wykopu i podłoża,  
- zabezpieczenie przewodów i kabli krzyżujących się z wykopem, 
- wykonanie umocnienia wykopu,  
- kąt nachylenia ścian wykopu,  
- sprawdzenie działania systemu odwadniania, jeżeli został zainstalowany i jest 
niezbędny.  
UWAGA:  
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy.  
 



 
 
3. WYKONANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA PODSYPCE CEM.-   
    PIASKOWEJ  
3.1. Wstęp  
Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 
chodnikowego.  
Zakres stosowania ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.  
Ogólne zasady dotyczące robot  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robot oraz zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, Specyfikacją Techniczną, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.  
Wymagania ogólne dotyczące robot podane są w ST – TOM I „ Wymagania ogólne” 
3.2. Materiały  
Materiałami stosowanymi są:  
obrzeża betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01  
żwir lub piasek do wykonania ław,  
cement wg PN-B-19701 
piasek do zapraw wg PN-B-06711  
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Składowanie:  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  
3.3. Sprzęt  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  
3.4. Transport  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu.  
3.5. Wykonanie robót 
Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława)  



ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą.  
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą.  
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
3.6. Kontrola jakości  robót 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić 
wyniki tych badań do akceptacji.  
W czasie robót  należy sprawdzać wykonanie:  
koryta pod podsypkę (ławę)  
podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku  
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego  
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.  
3.7. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
wykonane koryto  
wykonana podsypka  
 
4.  PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  
4.1. Wstęp  
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objętych ST podano w ST B-09.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.  
Określenia podstawowe 



Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.  
4.2. Materiały  
Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 
od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
4.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-09.01.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
4.4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-09.01.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.5. Wykonanie robót   
4.5.1. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić 
wzorem. Jeżeli warunek  nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 
odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej  
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do  
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  
4.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i  
wysychaniu.  
4.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej  
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 



zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Nadzór Inwestorski.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  
4.5.4. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Nadzoru Inwestorskiego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót.  
4.6. Kontrola jakości  
4.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi 
Inwestorskiemu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w  niniejszej ST.  
4.6.2. Badania w czasie robót 
Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa  
- Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Nadzorowi 
Inwestorskiemu.  
- Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.  
- Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg 
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 
jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  
- Właściwości kruszywa  



Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 
ST.  Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Nadzoru Inwestorskiego.  
4.6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
4.6.3.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 
większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość 
wskazaną w dokumentacji projektowej.  
4.6.3.2. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
±10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
±20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
4.6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5 %.  
4.6.3.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
4.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm.  
4.6.3.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
- dla podbudowy zasadniczej ±10%,  
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  
4.6.3.7. Nośność podbudowy  
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02    
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06   
4.6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
4.6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez pulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  
4.6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Nadzoru Inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  



Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych  
 nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, 
na koszt Wykonawcy.  
4.6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Nadzór Inwestorski.  
Koszty tych dodatkowych PDF created with pdfFactory trial version  
 poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie  
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania 
10 przez Wykonawcę podbudowy.  
4.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót  jest: m2 wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Nadzoru  
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
5. NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY  
5.1. Wstęp  
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  nawierzchni ze sztucznej trawy  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
Zakres robót objętych ST 
Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy boiska szkolnego.  
Wielofunkcyjna trawa syntetyczna wypełniona piaskiem, 100% polipropylen, odporna 
na mróz i wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez skutków ubocznych dla 
środowiska.  
- Przeznaczenie : piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, tenis ziemny  
- Kolor zielony i czerwony makowy 
- Akcesoria: 
linie boisk: ( 50, mm szer.) kolory: biały i żółty  
Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni 
sportowych na zewnątrz budynków, na otwartej przestrzeni obiektów sportowych lub 
rekreacyjnych oraz w halach sportowych. 
 
 
 



5.2. Materiały  
1. Rodzaje materiałów 
   - syntetyczna  
   - piasek kwarcowy   
Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać 
suszonym i  sortowanym piaskiem kwarcowym o granulacji ziaren 0,2-1,0 mm /min. 
zawartość krzemionki 95%  
2. Parametry trawy syntetycznej 
- skład włókna: polipropylen 
- wysokość włókna: minimum 20 mm,  
- gęstość: minimum 22680 / m2  
- ciężar całkowity: minimum 1990 gr./ m2 
- 8800 Dtex (± 5%)  
3. Charakterystyka piasku 
Rodzaj - krzemionkowy, okrągły, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjętymi 
normami w kraju instalacji trawy. Jeśli brakuje określonych norm, należy dostarczyć 
próbkę piasku do producenta nawierzchni.  
Rozmiar ziarna - rodzaj d/D z d ≤0.2 i D ≥1.0 mm  
Ilość piasku kwarcowego: 28-32 kg/ m2 
4. Charakterystyka podłoża 
Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie 
z instrukcje producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, 
mocne stabilne. 
W przypadku gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej 
i wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia 
wody.  
5. Konstrukcja nawierzchni z podbudową: 
- Trawa syntetyczna - gr. min. 20 mm  
- kruszywo łamane 0-4 mm - gr. 5,0 cm  
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 20 cm  
- piasek zagęszczony - gr. 10 cm  
- drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm  
- grunt rodzimy  
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie 
betonowej.  
6. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
- Aprobata ITB  
- Atest PZH  
- Atest niepalności.  
5.3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.  
5.4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  



Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.  
5.5. Wykonanie robót 
1. Podłoże  
- Równość podłoża do 5 mm mierzona na 3 metrach długości  
- Przepuszczalność podłoża 6 l/m na minutę 
- Wskazane odwodnienie liniowe wokół boiska, aby zatrzymać napływ wody z terenu 
przyległego  
- Spadki boiska powinny być w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odległość 
pomiędzy najwyższym i najniższym punktem 35 cm)  
2. Sprawdzenie przed instalacją:  
- Zgodność dostarczonej sztucznej trawy zmówieniem (rodzaj)  
- Zgodność liczby dostarczonych rolek  
- Długości rolek (na podstawie naklejonych etykiet)  
- Linii boisk w brytach trawy, jeśli tak były zamówione  
3. Składowanie  
- Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na 
płaskiej i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 
rolek, a stykać powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań.  
- Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji.  
- Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio 
w miejscach ich późniejszej instalacji.  
4. Instalacja  
- Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary  
- Należy unikać:  
a. układania prostopadle do długości boiska  
b. zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy 
5. Instalacja trawy 
- Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy  przed ich rozładowaniem.  
- Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane 
równolegle z 5 cm zakładką 
- Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. 
Należy w tym celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości 
ostrza, które  pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien 
(źdźbeł).  
- Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co 
powoduje mniejsze zniszczenie włókien.  
- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić 
położenie trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku 
występowania takiego zjawiska należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i 
przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia.  
6. Klejenie  
- Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych.  
- Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, 
przy zużyciu 400-500 g na metrze długości.  
- Klej należy rozprowadzać przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca się używania 
specjalnych maszyn do nanoszenia kleju.  
- Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją.  



- Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie 
wymieszany.  
- Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy 
 przy temperaturze powyżej 10ºC. W przypadku niższych temperatur, klej należy po 
przygotowaniu przechowywać w ciepłych pomieszczeniach magazynowych.  
- Producent trawy poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna 
pozwala na równomierne rozłożenie kleju na taśmie, a także pozwala na 
wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, 
gdyż uniemożliwia to penetrację piasku kwarcowego na linii styku brytów trawy.  
- Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie 
sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej.  
- Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy 
łączeniowej.   
- Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić 
klejem włókien trawy. Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a 
także ponownie, kiedy następuje polimeryzacja kleju.  
- Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy 
 przy dodatkowym założeniu, iż jest to minimalna grubość.  
- Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 
20-90 minut (sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez 
ustawianie stopy za stopą).  
- Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do 
zasypywania piaskiem mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora 
należy unikać raptownych skrętów kół w miejscach klejenia.  
7. Linie  
- Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały. 
- Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości 
cięcia).  
- W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm).  
- Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana 
jego szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta 
przestrzeń, a spowodowane to może być różnicami temperatur i różnymi 
rozciągnięciami położonych brytów trawy).  
8. Zasypywanie piaskiem  
- Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.  
- Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować 
wgłąb włókien trawy.  
- Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach .  
- Dopuszcza się szczotkowanie ręczne lub za pomocą trójkątnej szczotki ciągniętej 
przez mini traktor.  
- Zabiegi powyższe powinny być dokonywane w miarę możliwości przy suchej trawie i 
z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgoć może spowodować złą 
penetrację piasku w trawie).  
UWAGI! 
- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem  
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w  



szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).  
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać 
właściwości techniczno – użytkowe wykładziny.  
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, 
atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i 
Polskich Norm.  
5.6. Kontrola jakości  
6.1. Podłoże 
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością,  
zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Jeżeli 
nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzić wg BN-64/8931-02, 
stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien 
być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  
Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego 
powinna być odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona. Pochylenie powinno mieścić 
się w granicach 0,3 – 0,8 % z możliwością spływu wód opadowych w głąb 
konstrukcji boiska. Na powierzchni zagęszczonej warstwy nie powinny występować 
nierówności i wyboje. Podbudowa powinna być wyrównana do projektowanego 
poziomu z dopuszczalną odchyłką ± 0,5 cm na łacie 3 metrowej.  
Przepuszczalność wody dla podłoży dynamicznych nie powinna być mniejsza niż 0,01 
l/m2/s. 
6.2.Nawierzchia ze sztucznej trawy 
Wykonawca musi przed przystąpieniem do wykonywania robót dostarczyć Nadzorowi  
Inwestorskiemu autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej. 
Autoryzacja musi być wydana specjalnie na zadanie objęte wykonawstwem.  
Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta 
oryginalnych materiałów do wykonywania oferowanej nawierzchni sportowej.  
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: m2 wykonanej nawierzchni ze sztucznej trawy 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór materiałów i robót  powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową,  
- Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni - badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,  
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania łączenia poszczególnych rolek i linii - 
badanie należy  wykonać przez ocenę wzrokową, 



- Sprawdzenie równości wypełnienia piaskiem kwarcowym - badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,  
5.9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy  
- wypełnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym  
 
6. ROBOTY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH  
6.1. Wstęp  
Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu  
robót budowlanych przy wykonywaniu: kanalizacji drenażowej obejmujący w 
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac.  
Zakres zastosowania Specyfikacji  
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w przetargu 
na realizację instalacji kanalizacji zewnętrznej objętych projektem przetargowym.  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz Polskich Norm, pod 
fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane.  
6.2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru 
robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w 
ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora 
nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności  
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  
Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione 
zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  
6.3. Sprzęt  
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 
rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy.  
6.4. Transport  
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy 
uwzględnieniu  
przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.  
6.5. Wykonanie robót 
6.5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wszystkie roboty należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem 
technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.  



6.5.2. Roboty ziemne  
- Roboty ziemne bezwzględnie prowadzić należy pod nadzorem służb 
geotechnicznych zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.  
- Wykopy dla sieci kanalizacyjnych wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pio- 
nowych umocnionych szalunkami.  
6.5.3. Zakres wykonania drenażu  
- odwodnienie projektowanego boiska sportowego; budowa drenażu i instalacji 
odwadniającej  
- wykonanie rurociągów drenażowych  
- wykonanie rurociągów odprowadzających wody drenażowe do istniejącej kanalizacji  
deszczowej  
- wykonanie studzienki PCW 315 mm  na projektowanym rurociągu 
odprowadzającym  
- wykonanie włączenia do istniejącej betonowej studni kanalizacji deszczowej  
6.6. Obowiązki Wykonawcy  
- Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, 
obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie 
ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów 
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wszystkie 
ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 
przez Zamawiającego i Gł. Projektanta.  
- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć 
wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 
kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i 
usunięcia usterek.  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w 
nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy 
w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt 
bez wezwania.  
- Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla mas 
ziemnych będących nadmiarem do wywozu – uzyskanych własnym staraniem i na 
swój koszt.  
6.7. Sposób prowadzenia robót 
- Roboty budowlane winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz Polskich Norm, oraz wynikać z 
założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę 
sporządzenia kosztorysu ofertowego.  
- Ustalenie miejsca i odległości odwozu materiałów z rozbiórki oraz gruntu z 
wykopów należy do obowiązków Wykonawcy (Oferenta).  
- Roboty budowlane powinny spełnienia wymagania podstawowe dotyczące w 
szczególności  
- bezpieczeństwa konstrukcji,  
- bezpieczeństwa pożarowego  
- bezpieczeństwa użytkowania  



- warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  
- oszczędności energii  
- Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy  
technicznej oraz spełniać wymagania przepisów techniczno-budowalnych.  
6.7.1. Instalacja kanalizacyjna  
wykonywanie robót dotyczy:  
- wykopów. Wykopy wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610  
- wytyczania tras  
- podsypki, zasypki ,zagęszczania zasypki  
- prowadzenia przewodów kanalizacyjnych  
- montażu złącz  
- skrzyżowania z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu  
- studzienek kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne wykonywać zgodnie  
PN-B-10729 i PN-EN 476, zabezpieczać przed korozją.  
6.8. Odbiór robót  
Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli 
dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego 
wykonawcy Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do  
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy okreslić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego  
Odbiór techniczny częściowy instalacji.  
Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzony dla tych 
elementów lub części, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór 
częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego), jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji  
W ramach odbioru częściowego należy:  
- sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z  
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie  
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy  
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze  
Odbiór techniczny końcowy instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy:  
- sprawdzić, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym  
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić z dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności odstępstwa  
- sprawdzić protokoły odbiorów międzoperacyjnych  



- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych – częściowych  
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów  
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania.  
 
7. OGRODZENIE BOISKA 
7.1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem ogrodzenia z siatki stalowej (wokół 
całego boiska) wraz z bramą wjazdową (dwuskrzydłowa wykonana z siatki w ramach 
z kształtowników o łącznej szerokości 2.50m i wysokości 2,5m) oraz 1 furtka 
wejściowa (wykonane z siatki w ramach z kształtowników o szerokości 1.2m i 
wysokości 2.0m), wysokości ogrodzenia 4m. 
7.2. Materiały 
7.2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń objętych niniejszą ST, są: 
-siatki metalowe, 
-słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 
-materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro". 
7.2.2. Wymagania dla materiałów 
7.2.2.1. Siatki metalowe 
Siatka pleciona ślimakowa 
Siatka pleciona ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-
83/5032-02. 
Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 
10 do 25 m. Odchyłki długości nie powinny przekraczać ± 0,1 m dla wielkości 30 oraz 
± 0,2 m dla siatek wielkości od 40 do 70. 
Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń Spirala 
powinna być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być 
przeprowadzone przez połączenie 
spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte 
w odległości co 
najmniej 30% wymiaru boku oczka. 
Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach 
suchych, z dala 
od materiałów działających korodująco. 
Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 według PN-M-80026. 
Dopuszcza 
się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez 
Projektanta. Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 
MPa (dopuszcza się wytrzymałość od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji 
przez Projektanta. 
7.2.3. Liny stalowe 
Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym przez PN-M-80201 i PN-M-80202. 
Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie 
powinny krzyżować się w poszczególnych warstwach 
 



7.2.4. Słupki i elementy metalowe 
7.2.4.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 
Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych, 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Projektanta. 
7.3. Sprzęt 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego, jak: 
szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi , wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
7.4. Transport 
7.4.1. Transport materiałów 
Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi. 
7.5. Wykonanie robót 
7.5.1. Zasady wykonania ogrodzeń 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera 
zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na 
zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę 
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań 
Projektanta. 
Do podstawowych czynności przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
-wykonanie dołów pod słupki , 
-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki , 
-ustawienie słupków ( metalowych, żelbetowych), 
-wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa     
 sztucznego, względnie ustawienie desek żelbetowych), 
-wykonanie bram i furtek. 
7.6. Kontrola jakości robót 
7.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) ora z wyko nać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji  
materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenie o jakości ( atesty) należą: 
-siatki ogrodzeniowe, 
-liny stalowe, 
-rury i kształtowniki na słupki , 
-drut spawalniczy, 
-pręty zbrojeniowe, 
-prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych. 
7.6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w niniejszej ST powinny 
zostać odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 
postanowień ST zostaną rozebrane i 
ponowni e wykonane na koszt Wykonawcy. 



7.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i 
furtkami. 
7.8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Projektanta. 
7.9.Podstawa płatności 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz 
materiałów pomocniczych, 
-ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
-uporządkowanie terenu, 
-przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
7.10. Przepisy związane 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żel betowe . Wymaga ni a techniczne 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. P o mi a r gr ub o ści powło k me t a l o w y c h 
me t o d a mi n i e n i s z c z 
ącymi 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 
PN-H-82200 Cynk 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 
cieplnego. Gatunki 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne 



PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne  
PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagani   
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania  
PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 
wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie 
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok 
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiar y 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania BN-
69/5018-01 Drut kolczasty 
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe BN- 
80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu BN-88/6731- 
08 Cement. Transport i przechowywanie BN-70/6744-03 
Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych. 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 
1979-1982 
Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” 
Warszawa 1990. 
 
8. WYPOSAŻENIE BOISKA 
BRAMKI SPORTOWE i SŁUPY. 
8.1. Wstęp 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu 
wyposażenia boiska, wykonywanych w ramach prac związanych z wykonaniem 
boiska wielofunkcyjnego  
8.2. Materiały 
Zaleca się ustawienie bramek prefabrykowanych (gotowe rozwiązanie systemowe) 
Bramki powinny posiadać atest PZPN lub odpowiednie świadectwo oraz słupy do 
zawieszenia siatki niezbędne do gry w siatkówkę. 
8.3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do ustawiania bramek sportowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-szpadli, 
-drobnego sprzętu pomocniczego do montażu, 
-sprzętu do załadunku i wyładunku bramek, 



-małych betoniarek przewoźnych, 
-samochodu transportowego wraz z urządzeniem dźwigowym. 
8.4. Transport 
Transport bramek sportowych może być dokonany dowolnym środkiem transportu, w 
sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem oraz nie zagrażający innym uczestnikom ruchu. 
8.5. Wykonanie robót 
8.5.1. Ustawienie bramek 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację bramek i słupów na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
8.6. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 
-aprobaty techniczne na materiały, 
-świadectwo jakości lub deklarację zgodności, wydane przez producenta materiałów. 
Wszystkie materiały dostarczone do wykonania robót powinny być sprawdzone w 
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
-zgodność ustawienia bramki z dokumentacją projektową w zakresie lokalizacji 
wzdłuż bocznych krawędzi boiska i w jego przekroju poprzecznym, 
-prawidłowość osadzenia słupów w dołach, 
8.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową ustawienia bramek i słupów jest szt. (sztuka). 
8.8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Projektanta. 
8.9. Podstawa płatności 
Cena ustawienia 1 sztuki bramki (wraz z bramką) obejmuje: 
-prace pomiarowe przy lokalizacji bramki, 
-roboty przygotowawcze, 
-zakup gotowych kompletnych elementów , 
-dostarczenie materiałów na miejsce wykonania, 
-wykonanie dołów, 
-osadzenie słupków , z wypełnieniem otworu, 
-przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej , 
-uporządkowanie terenu robót. 
8.10. Przepisy związane 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
zastosowania 
PN-H-82200 Cynk 
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury 
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana 
PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-M-82054-09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek 
PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców 


