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WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot zamówienia 

Wykonanie dojazdu do garaży budynku A od strony Równej oraz odwodnienie 

wejścia głównego do budynku A części biurowej z wiatą egzaminacyjną. 

 

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz szczegółowe 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1.1. ST jest dokumentem przetargowym  

i kontraktowym przy zawieraniu umów i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.  

 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją 

Przedmiotem robót określonych jak w pkt. 1.1. jest wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót przygotowawczych, budowlanych oraz wykończeniowych 

związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie dojazdu do garaży 

budynku A od strony Równej oraz odwodnienie wejścia głównego do budynku A 

części biurowej z wiatą egzaminacyjną. 

 

Ogólny zakres robót budowlanych przewiduje: 

1.3.1 Demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia. 

1.3.2 Modernizacja bram wjazdowych. 

1.3.3 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych. 

1.3.4 Montaż nowego szlabanu jednoramiennego i domofonu. 

1.3.5 Wykonanie przepustów dla sieci niskoprądowej. 

1.3.6 Demontaż starego i montaż w nowej lokalizacji nowego hydrantu. 

1.3.7 Montaż nowej wiaty śmietnikowej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami oraz Dokumentacją Projektową (DP) i Kosztorysową (DK). 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z DP, ST, DK i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we własnym zakresie 

zaplecze budowy a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje  

w cenę robót. 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie robót utrudnienia wynikające  

z prowadzenia robót na czynnym obiekcie oraz wynikające z tego konieczne 

zabezpieczenia w celu ochrony osób postronnych. 

Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty w ścisłej zgodności z Kontraktem. 
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Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora 

Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były 

one wymienione w Kontrakcie. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte  

w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach. 

ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację Projektową, za pomocą opisów 

technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w Dokumentacji Projektowej DK lub w ST, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o dokonaniu 

niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

 

1.6 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca zobowiązany jest oznakować plac budowy i zabezpieczyć teren prac 

przed udziałem osób nie biorących udziału w pracach. 

Wykonawca zapewni i utrzyma urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników; zapewnić 

właściwe warunki pracy oraz warunki sanitarne. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 

1.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsce na magazyny i składowiska materiałów budowlanych powinny być tak 

wybrane, aby nie powodowały zakłóceń dróg komunikacyjnych w obrębie 

budynków oraz aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na terenie budowy i poza nim. 

c) Należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 

zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami; przed 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; przed możliwością powstania 

pożaru. 
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Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zapewni składowanie materiałów łatwopalnych w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy odpowiednio te materiały przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny do poniesienia kosztów  

w wyniku strat spowodowanych pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót przez 

personel Wykonawcy. 

 

1.8 Przekazanie placu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 

terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 

(kierownik, budowy, kierownicy robót), 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie; 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 

opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 

(użytkownikiem obiektu). 

 

1.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 

swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 

1.10 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty w ścisłej zgodności z Kontraktem. 

Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora 

Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były 

one wymienione w Kontrakcie. 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte 

w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach. 

ST jest dokumentem uzupełniającym Dokumentację Techniczną, za pomocą opisów 

technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na 
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roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w Dokumentacji Technicznej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Uwagi ogólne 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne  

z Dokumentacją Projektową, Kosztorysową oraz Specyfikacją Techniczną. 

W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i będzie to 

miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały Wykonawca 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane będą na koszt Wykonawcy. 

 

2.2 Wymagania dotyczące konkretnych materiałów 

Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych 3D -  

Ogrodzenia terenu z paneli kratowych mocowanych systemowo do słupów stalowych. 

Słupy ogrodzeniowe o przekroju np. 60 x 40 x 2mm i długości 2200mm, montaż  

w rozstawie osiowym, co 250cm. Pod każdy ze słupków zostanie wykona betonowa 

stopa fundamentowa (słupek) z betonu B20 (C16/20) o wymiarach 30x30cm  

i wysokości 80cm w rozstawie, co 2,50m. Słupy wyposażone w nitonakrętki do 

montażu paneli ogrodzeniowych. Zabezpieczenie antykorozyjne słupków i paneli: 

cynkowanie ogniowe + podwójna powłoka konwersyjna + malowanie proszkowe farbą 

poliestrową. Projektowany systemowy panel ogrodzeniowy o wysokości 1,53m  

i długości 2,5m, wykonane z drutu 5mm z przetłoczeniami usztywniającymi, wymiary 

oczek 50x200mm. Przy montażu paneli do słupków zastosować systemowe śruby 

hakowe i nakrętki, łączenie paneli na systemowe złączki panelowe.  

 

Brama dwuskrzydłowa 3D o wymiarach 5,0x1,53m, wykonana z profili 60x40mm, 

wypełniona drutami przetłaczanymi o grubości 5mm oraz oczku 50x200,  wyposażona 

w dwa słupy ogrodzeniowe 100x100mm, zawiasy, rygiel, uchwyt na kłódkę. Elementy 

są cynkowane oraz dodatkowo lakierowane proszkowo w kolorze RAL5005. Pokrycie 

powierzchni cynkowej lakierem proszkowym nadaje wyrobom pożądane walory 

estetyczne oraz blokuje proces utleniania się cynku. Brama wykonana ze stal 

pierwszego gatunku zgodnie z określonymi normami i aprobatami. 

 

Furtka ocynkowana Optima 3D o wymiarach 1,53m x 1m wykonana z profili 

60x40mm, wypełniona drutami przetłaczanymi o grubości 5mm oraz oczku 50x200,  

wyposażona w dwa słupy ogrodzeniowe, zawiasy regulowane, zamek, klamki, 

wkładkę patentową. Elementy są cynkowane oraz dodatkowo lakierowane proszkowo 

w kolorze RAL5005. Pokrycie powierzchni cynkowej lakierem proszkowym nadaje 
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wyrobom pożądane walory estetyczne oraz blokuje proces utleniania się 

cynku. Brama wykonana ze stal pierwszego gatunku zgodnie z określonymi normami 

i aprobatami. 

 

Betonowa kostka brukowa Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom 
brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. mających 
kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu określa PN-EN 1338 w sposób 
przedstawiony. 

 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów 
kostki,  

grubości          < 100mm 
> 100mm 

C Długość Szerokość Grubość       
 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna 
być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej  

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik  
< 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -
badanie alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 
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2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie - 
należy zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
rys i odprysków,  

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  

c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały 
element) 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury,  

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę,  

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są 
uważane za istotne 

  
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie 
czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów 
(m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może 
odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn 
cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 
kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą 
pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one 
w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie  
i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
 

Płyty ażurowe typu MEBA o wymiarach 600 x 400 x 80 mm koloru szarego, 
prefabrykaty betonowe o określonym wzorze ażurowym, dostarczone przez 
producenta nie powinny posiadać pęknięć, rozwarstwień i zanieczyszczeń. Producent 
winien dostarczyć wraz z płytami atest jakościowy. Wygląd zewnętrzny i tolerancje 
wymiarowe Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe  
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- długość i szerokość ± 2mm - grubość ± 3mm.  

Wytrzymałość na ściskanie betonowych płyt Meba powinna wynosić: - dla 
betonowych płyt klasy „50” min. 50 MPa. Nasiąkliwość betonowych płyt Meba 
powinna wynosić nie więcej niż 5%. Mrozoodporność powinna być taka, by po 30 
cyklach zamrażania i odmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie zostały spełnione jednocześnie następujące 
warunki: - próbka nie wykazuje pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, - strata 
masy nie przekracza 5% masy, - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
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wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większa niż 20%. Ścieralność 
betonowych płyt Meba określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie powinna 
przekraczać: - dla brukowych płyt Meba klasy „50” 3,5mm. Wskaźnik szorstkości SRT 
sprawdzony wahadłem angielskim powinien wynosić nie mniej niż 50. Kruszywo na 
podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-B-
06711 i PN-B-06712. Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową 
powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom normy 
PN-EN 197-1. Woda stosowana do podsypki powinna być odmiany „1” i odpowiadać 
wymaganiom PN-B-32250  

 

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu  

i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom 
PN-EN 1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
 
 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 
od 5mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny 
Uziarnienie kruszywa Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:  

- zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12;  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26;  
- zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;  
- ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;  
- nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18;  
- odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19;  
- wskaźnik piaskowy - wg BN-8931 -01.  

 
Geowłóknina GF 49 - włóknina polipropylenowa z termicznie utwardzonych włókien 
ciągłych. Materiał izotropowy, co oznacza, że jego właściwości fizyczne są jednakowe 
we wszystkich kierunkach. Jest to celowe dostosowanie do stanów naprężeń  
i odkształceń występujących w typowych zastosowaniach. Produkt ten jest wykonany 
w 100% z polipropylenu, co powoduje, że jest odporny na butwienie, zawilgocenie  
i działanie związków chemicznych, a równocześnie jest bezpieczny dla środowiska 
naturalnego. Każda dostarczona przez producenta partia geowłókniny powinna 
posiadać oznakowanie i atest zgodnie z obowiązującymi normami. 
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Kruszywo na podsypkę  
Podsypka pod przewody może być wykonana z pospółki lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712. BN-66/6774-01 
i BN-84/6774-02.  
 

Elastyczna farba antykorozyjna np. NOXYDE (lub inna jakościowo równorzędna o 

tym samym przeznaczeniu); właściwości: 

 - jednoskładnikowa, akrylowa farba antykorozyjna do aplikacji na rdzę, ocynk i metal. 

 
Wygląd:  Satynowy połysk (60°: ± 20%)  

Kolor:  Czerwony żelazowy, szaro-zielony, beżowo-

szary, biały, czarny, brązowy, niebieski, jasno-

zielony, ciemno-zielony, piaskowy, jasno-szary  

Gęstość:  1,2 - 1,3 g/cm³  

Zawartość składników stałych:  objętościowo: 55 ± 3%  

wagowo: 62 ± 3%  

Rekomendowana grubość 

warstwy:  

na mokro: 350 μm (około: 400 g/m²)  

na sucho: 175 μm (okolo: 400 g/m²)  

Temperatura zapłonu:  Produkt niepalny  

Zawartość VOC:  15 g/l max.  

Zawartość w produkcie gotowym 

do użycia:  

15 g/l max.  

Ochrona przeciw korozji W klasie C5-M.  

Kategoria:  A/i  

Limity EU:  140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)  

Czasy schnięcia 

W dotyku: 

Do przenoszenia: 

20°C/wilgotność 50%r.h.  

1½ godziny 

3 godziny 
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Do przemalowania: 

Pełna twardość: 

24 godziny 

± 2 tygodnie 

 

Pozostałe materiały – właściwości określone w DP lub w Kosztorysie 

 

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się też do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy element robót, w którym znajdują się niezbadane, bądź nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem i nie 

zapłaceniem. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia do 

wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca 

tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.6 Atesty jakości dla materiałów 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie niezbędnych atestów  

i deklaracji zgodności na użyte przez siebie materiały. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty,  

a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas 

takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, powinien być 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania.  

Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, transporcie, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp., oraz będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST. W przypadku 

braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może 

być później zmieniany bez zgody inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  

w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca może stosować dowolnego rodzaju środki transportu zgodne z normami 

ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania. Jednocześnie, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 

przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  

i na dojazdach na teren budowy. 

Materiały i urządzenia przewożone na środkach transportu, powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 

transportu określonymi przez ich wytwórcę. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz za wykonywanie robót zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność za wytyczenie w planie wielkości robót zgodnie z wymiarami 

określonymi w DP lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie  podejmował  decyzje  w  sposób 

sprawiedliwy i  bezstronny. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

będzie ponosił Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. 

Gruz oraz wszystkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego 

wykorzystania Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i przekazać do utylizacji, na 

koszt własny. 

Po wykonaniu robót miejsce pracy należy oczyścić i przygotować do odbioru. 

 

 5.2 Remont ogrodzenia  

- Demontaż istniejącego fragmentu ogrodzenia przy wjeździe na parking 

pracowniczy z paneli na słupkach stalowych wraz z rozbiórką betonowego 

cokołu.  

- Projektowane ogrodzenie przyjęto jako systemowe panelowe z przęseł 

systemowych typu 3D, ocynkowane o wysokości 1,53m i długości 2,5m, 

wykonane z drutu 5mm o oczkach 50x200mm. Fragment nowego ogrodzenia 

przy parkingu pracowniczym oraz dla klientów. 

- Zaprojektowano stalowe słupki ogrodzeniowe o wymiarach 60x40x2mm  

i wysokości 2,20m. Pod każdy ze słupków zostanie wykona betonowa stopa 

fundamentowa (słupek) z betonu B20 (C16/20) o wymiarach 30x30cm  

i wysokości 80cm w rozstawie co 2,50m w całości zagłębiony w gruncie. 

Stalowe słupki ogrodzeniowe zostaną wbetonowanie w fundament betonowy 

na głębokość 0,42m oraz wypełnione do góry betonem. Na stopie ułożyć 

prefabrykowany pustak łączeniowy wysokości 0,20m, zagłębiony w gruncie 

0,10m. W polach pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi wstawić prefabrykowane 

elementy cokołu wysokości 0,20m. Cokół wystawać będzie 0,10m ponad 

poziom przyległego terenu.  

- Urobek pochodzący z prac związanych z wykonaniem nowego ogrodzenia 

rozplantować po terenie. Teren wokół nowego ogrodzenia wyrównać. 

- Przy ogrodzeniu parkingu dla klientów zostanie wykonana nowa brama 

wjazdowa oraz furtka. 

- Brama wjazdowa przy parkingu dla pracowników zostanie przeniesiona i 

poddana konserwacji.  

- Montaż domofonu przy bramie wjazdowej przy parkingu dla pracowników 

 

5.3 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych/ płyt Meba 
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- Warunki atmosferyczne Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-

piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 

+5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 

utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 

są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

- Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone 

w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 

wybranego koloru kostki.  

- Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne 

zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać 

na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić 

z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 

Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 

wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona 

na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 

każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, 

by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 

wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 

kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

- Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 

procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  

- Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 

powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 

(ścieków). 

- Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 

używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 

mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 

potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się 

kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

- Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 

się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 

podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 

Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 

podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

- Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno 

używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w 

kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 

nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
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wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. 

pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

- Spoiny i szczeliny dylatacyjne. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami 

brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy 

wypełnić piaskiem. 

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod 

nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.  

- Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla 

materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2. Dopuszczalne 

odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. 
 

 

Pozostałe prace wykonać wg DP i wytycznych producentów. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prawidłowości i jakości robót oraz 

materiałów. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 

zakończeniu powinny obejmować:  

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z DP oraz ST 

 kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie,  

 sprawdzenie przygotowania terenu, podłoża 

 sprawdzenie wymiarów – geometrii wykonywanych elementów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt  

i urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i robót.  

 

6.2 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor dopuści do użycia wyłącznie materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Inspektorowi na każde żądanie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z DP i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed 

terminem obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

umownych płatności. 

 

7.2 Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne 

narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 

wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 datę obmiaru, 

 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie szkicu pomocniczego, 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 

szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

 ilość robót wykonanych od początku budowy, 

 dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 

7.3 Jednostka obmiarowa robót  

Podstawową jednostką obmiarową robót jest: 

 m2 nawierzchnie drogowe 

 m wykonanych ogrodzenia, instalacji  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających 

zakryciu (np. przygotowanie terenu oraz przed przystąpieniem do następnej fazy 

robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych terminach 

późniejszych). 
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8.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z D P i ST. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. 

Cena jednostkowa robót będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków 
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omówionych w warunkach kontraktu. Do stawek jednostkowych nie należy doliczać 

podatku VAT.  
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