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I. CZĘŚĆ OGÓLNA

0.0.  INFORMACJE WSTĘPNE.
0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych  wykonywanych  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  „BUDOWA  BOISKA  DO  PIŁKI 
NOŻNEJ WRAZ Z NAWODNIENIEM NA KOMPLEKSIE REKREACYJNO SPORTOWYM W KAMIENIU ŚLĄSKIM”.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do wykonania 

wyżej  wymienionego  zadania  i  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004r  

w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.

Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:

- umowę i założenia  programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a wykonawcą dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej inwestycji

- projekty wykonawcze z przedmiarami robót obejmujące wszystkie niezbędne branże opraco-

wane prze mgr. inż. arch. Lidia Jędrzejowska- Hełka z Opola

- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.

Gmina Gogolin jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: BUDOWA BOISKA 
DO  PIŁKI  NOŻNEJ  WRAZ  Z  NAWODNIENIEM  NA  KOMPLEKSIE  REKREACYJNO  SPORTOWYM  W  KAMIENIU 
ŚLĄSKIM

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

1.2.1 Roboty rozbiórkowe.
W ramach niniejszej  inwestycji  zostanie rozebrane istniejące ogrodzenie  boiska do tenisa ziemnego wykonanego z siatki plecionej na 
słupach stalowych łączna powierzchnia 432m2. 

1.2.2  Roboty ziemne.

W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres:

-geodezyjne wytyczenie  nowego boiska 30x56 wraz z pasem autowym o szerokości 1m po jego obwodzie,

-mechaniczne zdjęcie warstwy urodzajnej wraz z darnią na głębokość 15cm,

-zakup i transport humusu - ziemi urodzajnej (ziemię urodzajną należy uzyskać przez wymieszanie torfu ogrodniczego z ziemią kwiatową 

w proporcjach 50/50)- 278,4m3,

-rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką z laserowym systemem prowadzącym zgodnie z ustalonym spadkiem 0,5%,

-zakup oraz ułożenie trawy z rolki (trawa z atestem do zastosowania na boiska sportowe) np.: trawa firmy Barenbrug RPR,

-wykopy pod słupy ogrodzeniowe boiska do tenisa ziemnego ,

-wykopy  pod słupy piłkochwytów,

-wykopy pod ławy betonowe z oporem pod ustawienie obrzeży,

-wykopy pod instalację nawadniającą oraz studzienkę jak również pod przyłącz wodociągowy.
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1.2.3  Boisko  o nawierzchni trawiastej.

Projektuje  się  wykonanie  boiska do gry  w  pikę  nożną  o  nawierzchni trawiastej  o  wymiarach płyty  32x58m (wymiary  płyty  głównej 
30x56m). 

Płytę boiska należy wykonać po uprzednio usunięciu 15cm istniejącej na murawie ziemi wraz z darnią. Następnie należy ułożyć wcześniej 

zakupioną  ziemie urodzajną (wymieszany torf ogrodniczy z ziemia kwiatowa w proporcjach 50x50). Ziemia przed nałożeniem powinna być 
przez wykonawcę poddana badaniom na zawartość Ph w H2O, na zawartość N-NO3, N-NH4, P, K, Ca, Mg, Cl, Na w mg/l oraz zasolenie 

w g KCL/l,  badanie należy zlecić laboratorium posiadające stosowne akredytacje ( np.: Stacja Chemiczno – Rolnicza w Opolu) jak również 

wykonawca powinien oświadczyć, że jakość gleby odpowiada jakości  i jest odpowiednia do zastosowania pod murawy boisk sportowych 
oraz pod trawę z rolki . Wyprofilować ziemię urodzajna spycharką  z laserowym systemem prowadzącym z ustalonym spadkiem 0,5% 

i zawalcować. Na tak przygotowana podbudowę ułożyć trawę z rolki  posiadającą wszelkie atesty do zastosowania pod boiska do piłki 

nożnej (odporna na deptanie) np.:  trawa firmy Barenbrug RPR.

Warstwy boiska trawiastego  (pozycja a rysunek nr 2):

1. warstwa trawy z rolki,

2. warstwa nośna  15cm ziemi urodzajnej,

3.  warstwa gruntu rodzimego.

Zestawienie powierzchni boiska trawiastego:

LP. DANE OGÓLNE WIELKOŚĆ JEDNOSTKA    

1.   Boisko  do   piłki nożnej

(nawierzchnia trawiasta)

30x56

1680,0 m2

2.   Strefa autowa- szerokość 1m 

(nawierzchnia trawiasta)

176,0 m2

Razem 1856,0 m2

Po wykonaniu nawierzchni trawiastej należy wykonać linie wytyczające płytę boiska do  piłki nożnej w kolorze białym o szerokości 10cm 
(wymiary boiska patrz rysunek nr 1).

Boisko wyposażyć  w bramki do piłki nożnej młodzieżowej przenośne  o wymiarach 5x2m z łukami składanymi (w ilości 2 sztuki), całość 

w konstrukcji aluminiowej.
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1.2.4 URZĄDZENIA BOISKA.

1. Bramka do piłki nożnej, przenośna o wymiarach 5*2m

- 2 komplety bramek do piłki nożnej o wymiarach 5m/2m wykonana :

-rama główna z profilu aluminiowego 80x80mm, wymiary w świetle 5x2m,

-łuki wykonane z  rury  stalowej  35mm cynkowane galwanicznie Wszystkie elementy  konstrukcyjne oprócz  ramy głównej  powinny być 

ocynkowane, zaś rama główna malowana proszkowo na kolor biały (RAL 1013). Bramka powinna spełniać wymagania normy PN-EN 748 
oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa B.

Bramkę wyposażyć w siatkę do piłki nożnej turniejową 5/2m o grubości splotu 3,5 - 4 mm .

W celu  możliwości demontażu bramki należy osadzić tuleje systemowe  pod bramki do piłki nożnej w stopie betonowej  betonu B-20 
(o wymiarach 0,4x0,4x0,9m).

2. Ogrodzenie (boiska do tenisa) – o wymiarach 18x36m i 4m wysokości- 74mb

Wokół boiska do tenisa ziemnego  należy wykonać nowe ogrodzenie (przebieg ogrodzenia pokazano w części rysunkowej rys.-” projekt 

zagospodarowania działki”) po uprzednim demontażu starego ogrodzenia.

Przewiduje się do wykonanie  dowolnego  systemowego ( nie gorsze niż ogrodzenie typu Resitor Tenis firmy Betafence).

Kompletne ogrodzenie kortu tenisowego o wymiarach 18x36 i wysokości 4m należy wykonać z siatki plecionej  z zagiętymi końcówkami. 

Zabezpieczonej antykorozyjnie prze ocynkowanie + powłokę PCV, kolor zielony RAL 6005. Siatka z drutu  twardego grubości 2,7mm 

o pojedynczym skręcie, oczka w kształcie rombu o wymiarach 45x45mm.

Słupy   o  wysokości  4,75m  (naciągowe  średnica  76x2mm,  pośrednie  60x2mm,  podporowe  48x1,5mm),  słupy  stalowe  ocynkowane 

i lakierowane na kolor zielony RAL 6005.

Słupy powinny być wyposażone w kapturki plastikowe oraz przelotki.

W ogrodzeniu należy zamontować systemową bramę FORTINET  firmy BETAFENCE o wymiarach 4 x 1,95m. Brama dwuskrzydłowa 

wykonana   z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x40mm mocowanych na słupach 80x80mm. Wypełnienie bramy stanowi siatka 

o oczkach kwadratowych 45x45mm przyspawana do ramy. Brama kolor zielony  RAL 6005.

Słupki elementów ogrodzenia należy betonować w stopach betonowych 0,5x0,5x1m - beton B20 oraz wykonać cokół z prefabrykowanych 

elementów betonowych pod całość ogrodzenia.
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3.Piłkochwyty ( łączna długość 2x15=30mb o wysokości 6m)

Przy krótszych bokach boiska (za bramkami do piłki nożnej) zaprojektowano piłkochwyty ( umieszczenie piłkochwytów pokazano na rys. 
„ projekt zagospodarowania działki”). Piłkochwyty powinny być wykonane z siatki PE/PP o oczkach 100*100mm, średnica sznura 4,5mm, 

siatka pleciona, węzłowa, odporna na warunki atmosferyczne  i impregnowana na UV, wysokość piłkochwytu 6,0m. Siatka powinna być 

zawieszona na słupach z profili  zamkniętych 80*40*3mm, z daszkiem oraz naciągnięta u góry, w środku  i dołem przy pomocy linek 
stalowych.  Słupki elementów piłkochwytów należy betonować w stopach betonowych o wymiarach 0,80x0,8x1m - beton B20, rozstaw 

słupów co 2,5m, słupy skrajne i środkowe  z zastrzałem o przekroju jak słup główny. Boisko piłki nożnej- 2 sztuki * 15mb = 30mb. 

4.Wiaty  dla rezerwowych - 2 sztuki.

Wiata w konstrukcji aluminiowej  o wymiarach 1,18x2,05m (kształt żagla pokryta poliwęglanem bezbarwnym, wyposażona w siedziska 

6 sztuk z  PCV o  szerokości  42cm i wysokości  25cm.  Wiaty  malowane proszkowo:  jedna kolor  niebieski i  wyposażona w  siedziska 

niebieskie, druga kolor czerwona i wyposażona w siedziska czerwone.

Uwaga  : wszystkie  elementy  wyposażenia  boisk  powinny  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  PN-EN  oraz  posiadać  certyfikat  

bezpieczeństwa B.
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5. System  nawadniający

System nawadniania oparty jest  na 15 zraszaczach, z czego  9 zraszaczy to zraszacze typu FALCON 6504 z dyszą 0,8(zieloną) firmy RAIN 

BIRD, natomiast pozostałe 6 sztuk to zraszacze  typu FALCON 6504 z dysza 0,4 czarną firmy RAIN BIRD.

System połączony jest rurami zasilającymi HDPE  Ø 50mm PN6, zakończonymi studzienkami prostokątnymi typu JINBO z nastawkami 

RAIN  BIRD-  7  sztuk,  z  czego  w  czterech   z  nich   zainstalowano  zawory  kulowe  1,5  cala  do  odwadniania  instalacji,  a  w  trzech 

zainstalowano  zawory elektromagnetyczne 150-PGA 1,5 cala RAIN BIRD. Do studzienek   z elektrozaworami  doprowadzić rurę zasilającą 
HDPE Ø 63mm oraz kabel sterujący YKY 4 x 1,5mm2 (całość tj.: przewody wody oraz przewody sterujące osadzić na głębokości 70cm, 

wykop szerokości 30cm wypełnić piaskiem).

System ponadto należy wyposażyć w sterownik czasowy ESP-RZX 4 (zewnętrzny) RAIN BIRD  oraz czujnik opadu deszczy RSD-BEx 
(całość zamontować w skrzynce elektryczno sterującej. 

Do zapewnienia prawidłowej pracy całego systemu powinny zostać spełnione  następujące w źródle zasilania :

-ciśnienie wody  minimum 4 bary,

-wydajność minimum 7m3/h.

W związku  z uzyskanymi warunkami  przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej dysponujemy zapewnieniem dostawy wody w ilości 

Qmax=20m3/h, lecz ciśnienie w sieci w miejscu włączenia wynosi około                3 bary.

W związku z powyższym należy zwiększyć ciśnienie wody przez zamontowanie pompy typu  Wilo podnoszącej ciśnienie wody z sieci do 

minimum 4 bar  i wydajności  minimum 7m3/h. Zaleca się zastosowanie pompy typu WILO  MHIE403.

   

Typ pompy

Normalnie zasysająca wielostopniowa pompa z wbudowaną przetwornicą częstotliwości

Zastosowanie

a) Zaopatrzenie w wodę i podwyższanie ciśnienia

b) Instalacje przeciwpożarowe

c) Przemysłowe systemy cyrkulacyjne
d) Procesy technologiczne

e) Obiegi wody chłodzącej

f) Myjnie i instalacje zraszające

Cechy szczególne/zalety produktu

1. Łatwy rozruch
2. Wszystkie części mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316L)

3. Zwarta konstrukcja

4. Silnik indukcyjny trójfazowy IEC (klasy IE2)
5. Wbudowana przetwornica częstotliwości

6. W przypadku silników 3-fazowych opcjonalne interfejsy do komunikacji za pomocą magistrali poprzez wtykowe IF-Moduły

7. Pełne zabezpieczenie silnika
8. Wszystkie istotne elementy z certyfikatem KTW i WRAS

Dane techniczne

- Napięcie zasilania 1 ~ 230 V (± 10%), 50 Hz lub 230 V  (± 10%), 60 Hz

- Napięcie zasilania 3 ~ 400 V  (± 10%), 50 Hz (Y) lub 400 V     (± 10%), 60 Hz (Y)

- Temperatura przetłaczanej cieczy od -15 do +110°C
- Ciśnienie robocze max. 10 bar

- Ciśnienie na dopływie max. 6 bar

- Stopień ochrony IP 54
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- Generowanie zakłóceń wg EN 61000-6-4 (opcjonalnie EN   1000-6-3)
- Odporność na zakłócenia wg EN 61000-6-2
- Średnice nominalne przyłączy gwintowanych po stronie ssawnej w zależności od typu Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ lub Rp 2
- Średnice nominalne przyłączy gwintowanych po stronie tłocznej   w zależności od typu Rp 1, Rp 1¼ lub Rp 1½

Wyżej wymieniona pompę należy umieścić w studzience przyłączeniowej wykonane z kręgów betonowych  Ø1500mm ( 1sztuka krąg z 
dnem,                   1 sztuka krąg ze stopniami oraz pokrywa betonowa z tworem i włazem otwieranym zamykanym na kłódkę).W studzience  
należy  zamontować również  wodomierz  oraz  układ zaworów odcinających. Do studzienki należy  doprowadzić zasilanie elektryczne do 
pompy  z  szafki  sterującej  oraz  doprowadzić  przyłącz  wodociągowy  z  istniejącej  sieci  miejskiej  żeliwnej  DN125mm   przyłączem 
wykonanym z rury ciśnieniowej PEHD 63mm. Przyłącz do sieci wykonać  za pośrednictwem nawiertki  przystosowanej do nawiercania pod 
ciśnieniem z zasuwą. Przyłącz wodociągowy oraz montaż licznika  należy wykonać pod ścisłym nadzorem Komunalnego Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. lub zlecić im wykonanie  przyłącza w całości. Z uwagi, że sieć wodociągowa znajduje się w drodze 
asfaltowej po wykonaniu wykopów                    i ułożeniu przyłącza wodociągowego należy odtworzyć warstwy konstrukcyjne i podbudowy 
drogi wraz z wykonaniem asfaltu. Nawiertkę należy doposażyć skrzynkę wodociągową żeliwną, kółko do zasuw,  obudowy teleskopowej do 
nawiertki.

Widok studzienki wraz z włazem i pokrywą.
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Zestawienie  materiałów  systemu  nawadniającego:

Nazwa elementu j.m. ilość

Elementy główne

Zraszacz FALCON 6504-PC-SS RAIN BIRD szt. 12

Zraszacz FALCON 6504-FC-SS RAIN BIRD szt. 3

Dysza#04 do zr.6504 szt. 6

Dysza#08 do zr.6504 szt. 9

Zawór elektromagnetyczny 150-PGA 1,5”RAIN BIRD szt. 3

Studzienka prostokątna JUMBO VBA02675 RAIN BIRD szt. 7

Nastawka do studzienki JUMBO VBA02675 RAIN BIRD szt. 7

Konektor wodoszczelny do kabli DBMRAIN BIRD szt. 8

Sterownik ESP-RZX 4 (zewnętrzny) RAIN BIRD szt. 1

Czujnik opadu deszczu RSD-BEx RAIN BIRD szt. 1

Złączki

Kolano32-1”M szt. 15

Kolano 63-63 szt. 1

Nypel 1,5” szt. 6

Nypel redukcyjny 1,5”-1” szt. 3

Przelot 50-1,5” szt. 6

Przelot 63-1,5” szt. 2

Trójnik 1,5”FFF szt. 3

Trójnik redukcyjny 50-32-50 szt. 15

Trójnik 63-1,5”F-63 szt. 3

Zawór kulowy 1” szt. 3

Zawór kulowy 1,5” szt. 4

Rury

Rura HDPE Ø 63x3,6 mm PN6 m 50

Rura HDPE Ø 50x2,4 mm PN6 m 200

Rura HDPE Ø 32x2,4 mm PN6 m 15

Kable

Kabel sterujący YKY 2 x 1,5mm2 m 20

Kabel sterujący YKY 4 x 1,5mm2 m 70

Studzienka betonowa 

Krąg betonowy z dnem Ø1500mm szt. 1

Krąg betonowy  Ø1500mm ze stopniami szt. 1

Pokrywa betonowa na krąg betonowy z dnem Ø1500mm z  włazem otwieranym (zamykanym na 

kłódkę)

szt. 1

Zawór kulowy 2,0” szt. 5

Układ pompowy z pompą typu WILO szt. 1

Wodomierz 5/4” szt. 1

Filtr wody dyskowy 2” szt. 1

Rura HDPE Ø 63x3,6 mm PN6 m 10

Nawiertka z zasuwą na rurę żeliwną do nawiercania pod ciśnieniem Dn 125mm wraz obudową 

teleskopową i skrzynką żeliwną 

komplet 1

Przekaźnik do uruchamiania pompy szt. 1

1.5.  Prace towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace towarzyszące obejmują:

a) geodezyjna kontrola wznoszenia i wytyczania nowych elementów budowlanych - należy do obowiąz-

ków Wykonawcy;
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b) wykonanie dokumentacji powykonawczej zarówno budowlano – instalacyjnej, stanu porea1izacyjnego 

- należy do obowiązków Wykonawcy ;

c) wykonanie   badań powykonawczych  (należy  do Wykonawcy)  np.:  skuteczności  działania  instalacji 

elektrycznej jak również skuteczność działania nawodnienia.

Roboty tymczasowe obejmują:

g) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy 

h) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - należy do obo-

wiązków Wykonawcy 

i) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo - socjalnego należy do obo-

wiązku Wykonawcy, 

j) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza oraz zamontowanie liczników umoż-

liwiających rozliczenie się z zamawiającym z ilości zużytych mediów - należy do obowiązków Wyko-

nawcy 

1.6.  Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych.

Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy ( w razie konieczności)

- projekt organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ .

Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora .

II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia) 

W.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 

z „BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z NAWODNIENIEM NA KOMPLEKSIE REKREACYJNO SPORTOWYM 
W KAMIENIU ŚLĄSKIM”.

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne (ST) 

1.4. Określenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w:

- obowiązujących PN, 

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach,

- świadectwach dopuszczenia, 

- aprobatach technicznych, 

- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- literaturze technicznej.

Użyte  w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:

1.4.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

- obiekt małej architektury;
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1.4.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

zgruntem,wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 

zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych, 

stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się  wydzielenie  nie  więcej  niż 

dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni 

całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty  antenowe,  wolno stojące trwale  związane  z gruntem urządzenia reklamowe,  budowle  ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców 

przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki, 

drabinki, śmietniki.

1.4.6. Tymczasowy  obiekt  budowlany –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 

kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także od-

budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, monta-

żu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remont  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowla-

nych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10.Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budow-

lanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z jego przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogro-

dzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11.Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12.Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-

tem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realiza-

cji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.13.  Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmia-

nami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14.  Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geo-

dezyjnego i kartograficznego:
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- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod-

ległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

-

1.4.15.  Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przezna-

czoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 

usunięcia po ich zakończeniu

1.4.16.Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wy-

tworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiek-

cie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowa-

nia we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.17.Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.18.Odpowiednia zgodność -  zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli prze-

dział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da-

nego rodzaju robót budowlanych.

1.4.19.  Aprobata techniczna -  dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający 

jego przydatność do stosowania  w określonych  warunkach,  wydany  przez jednostkę  upoważnioną  do 

udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, roz-

dział 2).

1.4.20.Certyfikat zgodności -  dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że za-

pewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

art.10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

gdy dla tych wyrobów nie ustalono polskich norm.

1.4.21.Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.22.Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywa-

nych odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji tech-

nicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.23.Inżynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez Zamawiającego 

do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowie-

niami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – In-

żynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora).

1.4.24.Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robota-

mi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.25.Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26.  Inspektor - nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i prak-

tykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownic-

twie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwe-

stora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w spraw-

dzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń tech-

nicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
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1.4.27.Kosztorys ślepy - wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót 

(przedmiar).

1.4.28.  Rysunki  - część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wy-miary 

obiektu wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przed-

miar).

1.4.29.  Specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany 

tego dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub przedłożone przez Wykonaw-

cę i zatwierdzone przez Inżyniera.

1.4.30.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą oddzielną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – budowla-

nych.

1.4.31.  Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisy-

wania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodat-

kowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez Inżyniera.

1.4.32.  Polecenie inżyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie- 

zbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne 

do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. 

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:

- dokumentację projektową,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

1.5.2.   Obowiązki Wykonawcy.

1.5.2.1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  precyzyjnego  wyznaczenia  elementów  konstrukcyjnych  i 

budowlanych  w  planie  i  w  przekroju  na  wszystkich  etapach  robót,  oraz  do  ochrony  przyjętych 

punktów i poziomów odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że wymagania 

wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  dokumentów  obowiązuje  następująca 

kolejność ważności: 

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót

W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Dane 

określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacji  technicznej  można  uważać  za  wartość 

docelową,  od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami  tolerancji wykonawczej. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W 

przypadku, gdy materiały i wykonane elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy będą 

rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi.

1.5.2.4.  Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za utrzymanie  placu budowy  w zadawalającym stanie i 

porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i 

jego  otoczenie  powinno  być  uprzątane  z  nadmiaru  materiałów,  konstrukcji  zbędnego  sprzętu  i 

zanieczyszczeń.
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1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :

- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i 

lokalizację tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1).

- przedstawia  Inwestorowi  uzgodniony  projekt  organizacji  i  zabezpieczenia  robót  w 

okresie trwania budowy.

- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak :

      ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców.

1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 

szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

- możliwością powstania pożaru, 

- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim.

1.5.2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia 

instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do 

budowy materiałami  oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu 

budowy do odbioru końcowego robót.

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w tym:

- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 

- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako rezul-

tat niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy. 

1.5.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

lub prywatnej.

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca 

ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych 

decyzji.

1.5.2.12.  Podczas  realizacji  zadania  budowlanego  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Powinien  zapewnić  zatrudnionemu  na  budowie  personelowi 

odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych 

i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.2.13.  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.2.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urzą-dzeń  lub  metod i  w 

sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań 

określonych  w  SST  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych,  włączając w to źródła wskazane przez. Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z 

jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe  warunków  umowy 

stanowią inaczej.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowiązującymi na danym 

obszarze.

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją jakość i  właściwość  do robót  i  były  dostępne  do 

kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien  odpowiadać  pod względem  typów i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST, programie  zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po akceptacji Inspektora nadzoru,  nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE 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  SST,  PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 
następujących dokumentów budowy :

- dziennika budowy,
- księgi obmiarów, 
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych,
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych,
- protokołów odbioru robót.
- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania,
- protokoły przekazania placu (terenu) budowy,
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencja na budowie.

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i 
Inwestora.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania  wydarzeń  zaistniałych  na  budowie  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do 
występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji,  którą reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- osobą  wchodzącym  w  skład  personelu  Wykonawcy,  ale  tylko  w  zakresie  bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.

5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i   zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót.
Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.

15



Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki  badań wykonawcy  będą gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do protokołów odbiorów robót. Powinny być udostępnione na każde 

życzenie Inżyniera.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzia1ny 

jest Wykonawca robót.

6.1.1.  Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ),   robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania 

robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z 

projektem.

Projekt ,organizacji robót powinien zawierać :

- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych 

oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis  sposobu i  procedury  kontroli  wewnętrznej  podczas  dostaw  materiałów,  sprawdzania  i 

cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują 

zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być 

zapewniona rytmiczność robót, 

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 

- zgromadzenie  na  składowiskach  przed  rozpoczęciem  robót  takiej  ilości  materiałów,  która 

pozwoli zrealizować je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami 

technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.

6.2. Zasady kontroli jakości

Celem kontroli jakości 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 oraz niezbędny  sprzęt  i  urządzenia  do pobierania  próbek, 

badań  materiałów  i  wykonywanych  robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  żądać  od 

wykonawcy  przeprowadzenie  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  wykonywania  robót  jest 

zadawalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  wykonanych  robót  z  częstotliwością 

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne  wymagania  co do zakresu  badań i  ich  częstotliwości  są określone  w  specyfikacjach,  normach  i 

normatywach.

W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny  aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  oraz  sprzęt  badawczy 

posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 

określających procedury badań.
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Inżynier  będzie  miał  nieograniczony  dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier 

będzie przekazywał 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 wykonania danego elementu 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  jednakowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.

Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera wykonawca 

będzie  przeprowadzać  badania  dodatkowe  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwość  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 pokryje 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 wymogami odpowiednich norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosować można 

wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o   miejscu  i  terminie 

dokonywanego pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań 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, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inżynierowi  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania 

próbek i  badania materiałów u źródła ich  wytworzenia  i  zapewniona  mu  będzie wszelka  potrzebna do tego 

pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę będzie 

oceniać  zgodność  materiałów  i  elementów  robót  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  na  podstawie 

wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na 

własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i 

specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz koszty pobierania próbek zostaną 

poniesione przez wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

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

- posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r.(Dz. U. 99/98),

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
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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 SST.

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Koszty badań kontrolnych.

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to może 

on zażądać powtórzenia badań.

Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie 

koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.

Obmiar  robót  polega  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i  wbudowanych 

materiałów.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywny obmiar robót.

7.1. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podział odbiorów.

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  dokonuje  inspektor.  Gotowość  danej  części  robót  do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora.

Jakość i  ilości  robót  ulegających zakryciu  ocenia inspektor  na podstawie  dokumentów zawierających 

komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiór częściowy.

Jest  to  ocena  ilości  i  jakości  wykonanych  robót,  stanowiących  zakończony  odrębny  element 

konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiór końcowy.

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz 

z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związa-

nych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robót.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :

- dokumentację projektową i ST, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
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- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych 

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru,

- dokumentację powykonawczą, 

- operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.

8.3.1. Podstawę  do  oceny  jakości  i  zgodności  odbieranych  robót  z  dokumentacją  projektową  są  badania  i 

pomiary  wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas 

dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawę  do odbioru są oględziny  oraz badania  techniczne  i  ewentualne  pomiary  dokonywane  przez 

laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.

8.4. Zgłoszenie do odbioru. 

Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny 

operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).

8.5. Odbiór końcowy.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i  ilość zakończonych robót komisja 

stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i  na ocenie 

wizualnej.

 Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

8.6. Potrącenia.

Jeżeli  komisja  stwierdza,  że  jakość  wykonanych  robót  nieznacznie  odbiega  od wymaganej  w  dokumentacji 

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to 

dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 

8.7. Wyłączenie robót z odbioru.

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to 

wyłącza te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 1157; 

Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, 

poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3]   Ustawa  z  dnia  17 maja 1989r.  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  nr  30,  poz.  163)  z późn. 

zmianami)

[4]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r

poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi

[5]   Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  -  Prawo  wodne  (Dz.U  nr  115  z  2001r,  poz.  1229)  wraz  z  przepisami  

wykonawczymi

[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa  z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów 

obiektów  budowlanych  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

[7]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004
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