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BOO    Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 

1.    WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są warunki i wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową Hali Widowiskowo – Sportowej w 
miejscowości Poniec gm. Poniec. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

[1]   Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej 
funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany 
lub do eksploatacji w nowych warunkach 

[2]   Antykorozja  Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego 

[3]   Aprobata 
techniczna 

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla 
wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i 
tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzeń właściwych Ministrów 

[4]   Atest  świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 
jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo-badawcze 

[5]   Badania betonu  ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość 
betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. 
w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 
betonowych) z normami i założeniami projektowymi 

[6]   Badania gruntowe  ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i 
geologicznych) określających stan fizyczny i skład chemiczny 
gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb 
budowlanych 

[7]   Bezpiecze ństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy 
i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[8]   Budowa  wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

[9]   Budowla  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, 
instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 
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[10]   Budynek  obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundament i dach 

[11]   Certyfikat  znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą 
lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

[12]   Dokładno ść 
wymiarów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[13]   Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy 
obejmuje: 

· pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

· dziennik budowy 

· protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

· projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu 

· operaty geodezyjne 

· książki obmiarów 

[14]   Dziennik budowy  urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego 

[15]   Elementy robót  wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, 
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[16]   Geodezyjna 
obsługa budowy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów 

[17]   Impreg nacja  powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. 
agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 

[18]   Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa 

[19]   Inwestor  osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na 
realizację zamierzonego zadania 

[20]   Kierownik budowy  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i 
procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
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Inżynierów Budowlanych 

[21]   Klasa betonu  liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na 
ściskanie w warunkach normowych 

[22]   Kontrola 
techniczna 

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością 
użytkową 

[23]   Kosztorys  dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, 
narzutów kosztów pośrednich i zysku 

[24]   Kosztorys 
ofertowy 

wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[25]   Kosztorys ślepy  opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
zestawienie materiałów podstawowych 

[26]   Kosztorys 
powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 

[27]   Materiał 
budowlany 

ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i 
remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich 
części składowych 

[28]   Nadzór autorski  forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 
polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[29]   Nadzór 
inwestorski 

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie 
jakości i kosztów realizowanej inwestycji 

[30]   Norma zu życia  określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu 
o określonych cechach jakościowych 

[31]   Obiekt budowlany  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 

[32]   Obiekt małej 
architektury 

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu 
porządku (ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw 
dla dzieci, elementy architektury ogrodowej) 

[33]   Obiekty liniowe  drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

[34]   Obmiar  wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

[35]   Podstemplowanie  konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania 
realizowanych elementów budowli i budynków do czasu 
osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

[36]   Polska Norma 
(PN) 

dokument określający jednoznacznie pod względem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
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materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych 

[37]   Powykonawcze 
pomiary 
geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie 
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, 
wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku 
realizacji obiektów budowlanych 

[38]   Pozwolenie na 
budow ę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania 
dotyczące nadzoru na budowie 

[39]   Projektant  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca 
członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

[40]   Projekt 
organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów 
cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji 
budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji 
budowy zatwierdza Inwestor 

[41]   Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[42]   Przedmiar  obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu 
sporządzenia kosztorysu 

[43]   Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 
obiektów budowlanych 

[44]   Roboty 
budowlano-
monta żowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[45]   Roboty 
zabezpieczaj ące 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu 
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych 
lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo 
też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w 
celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia 
przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a 
stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót 
dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla 
zapobieżenia wypadkom osób postronnych 

[46]   Roboty zanikaj ące roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 

[47]   Rusztowanie  konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 
wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 
specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do 
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wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

[48]   Sieci uzbrojenia 
terenu 

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne 
przewody i urządzenia 

[49]  Srodek 
transportu/-owy

 

 

środek transportu technologicznego używany na placu 
budowy do przemieszczania w poziomie (np. z  miejsca 
składowania na tym placu budowy) do miejsca wbudowania 
lub środka transportu pionowego (wyciągu, dżwigu lub tp.) - 
anonimowego rodzaju (najczęściej pojazd spalinowy o nośn. 
ok. 1-3,5 t) 

[50]  Wada techniczna  efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub 
uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[51]  Zadanie 
budowlane 

część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może 
polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego  

[52]  Złącze kablowe  miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie 
linii kablowej służącej do zasilania odbiorców 

[53]  Znak 
bezpiecze ństwa 

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 

 

 

1.4. Opis zadania inwestycyjnego 
Przedmiotem opracowania jest budowa Hali Widowiskowo - Sportowej  
 
1.4.1. Lokalizacja 
Rychwał dz. nr. 450/2; 450/3; 450/4; 452; 454; 465/1; 449 
 
 
1.4.2.  Układ funkcjonalny 
 

Celem niniejszego opracowania jest budowa hali widowiskowo – sportowej . Program użytkowy 
obiektu został zestawiony na rzutach przyziemia i piętra . W bryle głównej wysokiej mieści się 
boisko wraz z widownią, magazyn sprzętu sportowego i gimnastycznego oraz sanitariaty. W nawie   
dwukondygnacyjnej od strony wschodniej znajduje się : zaplecze sali gimnastycznej, sala fitness i 
korekcyjna . W części frontowej zlokalizowano hol ekspozycyjny z okolicznościowym barkiem, 
sanitariaty widowni. Uzupełnieniem jest skrzydło  z zapleczem  do sguasha i jorball, pomieszczenia 
administracyjne , kotłownia oraz na piętrze sala bowlingu.  
 

1.4.2. Zakres robót obj ętych specyfikacja 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności mające na celu 
realizację budynku w zakresie objętym zadaniem. 
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1.5. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwesty cyjnego 

1.5.1. Dokumentacja projektowa opracowana celem uzy skania pozwolenia na budow ę 
1.5.1.1. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny 
1.5.1.2. Projekt instalacji sanitarne 
1.5.1.3.      Projekt elektryczny 
 

2. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
 
2.1. Wymagania dotycz ące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym 
przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót  

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności  konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika 
budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji. 

 

2.2. Materiały  

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a)     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami   

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz   

 właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w  Zarządzeniu 
Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 

b)     certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

c)     certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów 
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi 
w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych 
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nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 

3. 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. 

 

2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
po ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 

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

 

2.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 
będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 

2.2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
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Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.2.6. Wariantowa zastosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli 
to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.3. Sprzęt 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko 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 ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

 

2.4. Transport 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
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2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji 
Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru 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. 

 

2.6. Kontrola jako ści 

2.6.1. Program Zapewnienia Jako ści 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
o metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywania Robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia 
badań), 

o sposób i 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 Inspektorowi Nadzoru. 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

2.6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru 
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. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

2.6.3. Pobieranie próbek 
1. 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. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięta lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
wypadku koszty te ponosi Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych 
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przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.6.4. Badania i pomiary 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

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

 

2.6.5. Raporty z bada ń 
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru. 
2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
 

2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, 
to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenia 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenia zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

 

2.6.7. Atesty jako ści materiałów 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
z odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia 
dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

2.6.8. Dokumenty budowy 
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 prowadzenia 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. 
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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 kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu Robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach,  
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru 

autorskiego) 
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

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

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

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

o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

 
 
Ksi ęga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

o protokoły przekazania Terenu Budowy 
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o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.7. Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
 

2.7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  
 
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

2.7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, 
w całym okresie trwania Robót. 

 

2.7.4. Wagi i zasady wa żenia 
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
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3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.8. Odbiór robót 

2.8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 
 

2.8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

2.8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 

2.8.4. Odbiór ko ńcowy Robót 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 2.8.5. 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
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oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

2.8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego 

odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
o Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
o Specyfikacje Techniczne 
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

Zanikających i ulegających zakryciu, 
o Recepty i ustalenia technologiczne, 
o Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
o Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

ST i PZJ 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ. 

o sprawozdanie techniczne 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
o zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
o uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
o datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

2.8.6. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

2.9. Podstawa płatno ści 

2.9.1. Ustalenia ogólne 
1. Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową 
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2.10. Przepisy zwi ązane 

2.10.1. Normy 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów 

Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji  technicznej. 
 
 
 

BO 1   Utwardzenia  
 

 
3.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie utwardzenia 
terenu oraz wykonanie małej architektury. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 
3.2. Zakres robót 

I. Wykorytowanie terenu pod utwardzenie 
II. Wyprofilowanie podłoża 
III. Podsypka z piasku 
IV. Podkład betonowy 
V. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
VI. Ułożenie utwardzenia z kostki brukowej betonowej 
VII. Utwardzenie tłuczniem 
 

 
3.3.1. Materiały 
Piasek, beton B-7,5, krawężniki betonowe 20x30, kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm., 
tłuczeń, żwir 
        
3.4.1. Sprzęt 
Spycharki , walce, równiarka , wibrator powierzchniowy, piła do cięcia kostki, łopaty. 
 
3.5.1. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek mechaniczny i ręczny, transport ręczny 
 
3.6.1. Wykonanie robót 
Wykonać spycharką koryto pod utwardzenie, wykonać profilowanie koryta, ułożyć warstwę 
podsypkową z piasku a następnie warstwę z betonu B-7,5 gr. 20 cm. Wykopać rowek do ławy 
fundamentowej pod krawężnik. Wykonać ławę z betonu B-10 i ustawić na nim krawężniki 20x30 
cm. Układać kostkę brukową gr. 8 cm. Teren nieutwardzony wyrównać , uzupełnić warstwą 
humusu i obsiać trawą. 
 
3.7.1. Kontrola jako ści 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania utwardzenia pod względem zachowanych spadków oraz 
równości powierzchni zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
utwardzeniowych. Sprawdzenie skuteczności nasianej trawy 
 
3 8.1. Jednostka obmiaru 
Powierzchnia utwardzenia i nasiania trawy, korytowania , podsypki , warstwy podkładowej (m2), 
krawężniki (mb),  
 
3.9.1. Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
3.10.1. Podstawa płatno ści 
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Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dokumentacji budowy 
 

 
 
 
 

BO 2    Zieleń i mała architektura   

4. WSTĘP. 

4.1 Przedmiot Specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni oraz wykonaniem elementów małej architektury . 
4.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p.1.1. 
4.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują 

-    wykonanie nowych trawników 
 -      pielęgnacja roślin 

                   -     sadzenie  roślin (drzew i krzewów) 
-    wykonanie elementów małej architektury (montaż ławek ogrodowych i koszy na   
śmieci)  

4.4.  Określenia podstawowe. 
4.4.1. Ziemia urodzajna  – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
4.4.2. Materiał ro ślinny  – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 
4.4.3. Forma naturalna  – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
4.4.4. Forma pienna  – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
4.4.5. Forma krzewiasta  – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 

przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
 
 
5  MATERIAŁY . 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 

  
5.2. Ziemia urodzajna. 
 Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, 
gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w 
miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników, 
5.3. Nasiona traw. 
 Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
5.4. Nawozy mineralne. 
 Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z 
podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
5.5. Drzewa i krzewy. 
 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i polska, forma, 
wybór, wysokość pnia, numer normy. 
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Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 

być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych, 
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
- praktycznie prosty przewodnik, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 

blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
5.6. Elementy małej architektury 
 
Ławki ogrodowe, kosze na śmieci,  winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i 
odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane 
przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawą i 
montażem. 

 
 
 

6.  SPRZĘT. 

6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU  

  
6.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej. 
 Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- wału gładkiego do zakładania trawników, 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych 
 
7.  TRANSPORT. 
 7.1.  Transport materiałów do wykonania nasadze ń. 
 Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć 
zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 
suszy podlewać. 
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)  
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Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
 
 
8.  WYKONANIE ROBÓT. 
8.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
8.2.  Trawniki . 

8.2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZWI ĄZANYCH Z TRAWNIKAMI 

-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni drogi o 

ok. 2 – 3 cm, 
-  teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
-  przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
-  w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 

przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 
-  wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września 

oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 
-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
-  należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
-  należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.  

- W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu 
nasion, zwiększyć ilość nawadniania.  

8.2.2. Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie 

października, 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika 
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać 
dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września. 

 
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 

przypadku braku wzrostów, 
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w 

zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  
 
8.3.  Drzewa i krzewy . 
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8.3.1. Wymagania dotycz ące sadzenia drzew i krzewów :  
-  pora sadzenia – jesień lub wiosna, 
-  miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną, 
-  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce, 
-  korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,- 
-  przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
-  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 
-  drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
-  wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
-  palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 
8.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu  
Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
 
8.3.Elementy małej architektury 
Wymagania dotyczące dostawy elementów : 
- ławki winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie 
-  materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem 
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać akceptację 

Inżyniera 
 
9.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

9.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

9.2. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
-gęstości zasiewu nasion 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Drzewa i krzewy. 
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
-  wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
-  zaprawienia ich ziemią urodzajną, 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian,  
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normą PN-87/R-67023, 
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew, 
-  odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
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Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 
- jakości posadzonego materiału. 
 
9.4.  Elementy małej architektury 
Kontrola przy odbiorze dotyczy: 
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 
- jakości zastosowanego materiału. 
 
10. OBMIAR ROBÓT 
 
10.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
10.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej architektury: 1 szt (sztuka). 
 
 
10.  ODBIÓR ROBÓT . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
 
 
11.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
11.1.  Normy. 
PN-G-980 11          Torf rolniczy 
PN-R-67022            Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023            Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030           Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-0 l        Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9 125-0 l .     Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 


