
 
Wiślica, dnia 08.11.2013 roku. 

Numer sprawy: OR. 271.15.2013. 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR. 271.15.2013. 
Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica 
Adres zamawiającego: ul. Okopowa 8 
Kod Miejscowość:  28-160  Wiślica 
Telefon:  41 3792106 
Faks:  41 3792128 
Adres strony internetowej:  www.wislica.pl 
Adres poczty elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych - ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm), a także wydane na 
podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego 
zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. 
U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795, Dz. U. z 2012 r. poz. 1360). 

 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 

- 46 Prawa zamówień publicznych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
    



III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę 
wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - Zadania od 1 do 2.  
 

1.2. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. 

  

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Zadanie Nr 1 -  roboty budowlane w zakresie budowy boiska 
wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku asfaltowym oraz Zadanie Nr 2  - 
roboty budowlane w zakresie rewitalizacji rynku wraz z ulicami przyległymi 

 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45112600-1 Wycinanie i napełnianie 
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45236250-7 Wyrównywanie terenu parków 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233330-1 Fundamentowanie ulic 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
 
2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 dotyczy Budowa boiska wielofunkcyjnego 
wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku asfaltowym. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania 
inwestycyjnego do projektu "Budowa Centrum Edukacyjno-dydaktyczno-rekreacyjno-
sportowego w Wiślicy": - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy 
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby Gminy Wiślica w 
zakresie budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku 
asfaltowym obejmującego następujący zakres: 
 
1. budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego  do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę 
ręczna o wymiarach 42x22 m(brutto) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. 
2. wykonanie piłkochwytów, 
3. wykonanie chodników, ciągi komunikacji pieszej, pieszo-jezdnej  z kostki betonowej o gr. 
8 cm ułożonej na podbudowie. 
4. wyposażenie  boiska wielofunkcyjnego, dostawa i montaż urządzeń sportowych, 
5. oświetlenie boiska wielofunkcyjnego  



 
 
UWAGA!!! 
1. Nawierzchnię boiska należy wykonać jako dwukolorową – kolory zbliżone do RAL.3016 i 
6011 jak na rysunku Nr 2. 
2. Boisko ma być zrealizowane na zasadzie wykorzystania istniejącej  nawierzchni asfaltowej 
(wraz z podbudową). 
W związku z tym, że ta nawierzchnia nie spełnia parametrów idealnie gładkiej podbudowy pod 
warstwy wierzchnie, warstwa elastyczna typu ET pełnić będzie dwie funkcje: 
- jako warstwa elastyczna płyty boiska, 
- jako warstwa wyrównawcza – korygująca niewielkie nierówności asfaltu (po grubszym 
zeszlifowaniu widocznych większych nierówności) – stąd przyjęta grubość 3-5 cm. Oferent w 
trakcie wizji lokalnej powinien ocenić proporcję różnych grubości warstwy ET. 
3 Zamówienie nie obejmuje wykonanie bieżni. 
4. Dopuszczamy wszystkie poliuretanowe nawierzchnie typu EPDM dla których wydano: 
- deklarację zgodności z normą PN-EN14877:2008 
- Aprobata lub Rekomendacje Techniczne ITB 
- Karta Techniczna 
- atest higieniczny.  
5. Zamawiający dopuszcza nawierzchnię poliuretanową wykonaną metodą natrysku posiadającą 
certyfikat IAAF, kartę techniczną, atest higieniczny oraz certyfikat na zgodność z normą PN EN 
14877:2008 wystawiony przez akredytowane laboratorium CST Global. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:   
- dokumentacji projektowej - załącznik nr 9a do SIWZ, 
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10a do SIWZ, 
- przedmiarze - załącznik nr 11a do SIWZ. 
Warunki prowadzenia robót zostały określone w decyzji i postanowieniu - załącznik nr 12a do 
SIWZ:  
- Starosty Buskiego - pozwolenie na budowę, 
- Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - postanowienie  
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacja projektowa, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa 
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, 
urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i 
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o 
parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania 
równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów 
odniesienia o których mowa  w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp. 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 dotyczy Rewitalizacja rynku wraz z ulicami 
przyległymi . 



Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przewidziane w projekcie pn.: "Tysiącletnia 
Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieżki historycznej, prace remontowe obiektów 
zabytkowych: pawilon archeologiczny, grodzisko, podziemie Bazyliki, Rynek w Wiślicy."- 
zadanie Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi  
Zakres robót: 
1. Wymiana nawierzchni chodników utwardzonych masą asfaltową na brukowaną. Wymiana 
latarni oświetleniowych. Uporządkowania terenów zielonych. Rozbiórka i budowa nowej wiaty 
przystankowej – jedna sztuka - zgodnie z projektem autorstwa mgr inż. arch. Reginy 
Kozakiewicz-Opałka załącznik nr 9b do SIWZ. Montaż nowej wiaty przystankowej – jedna 
sztuka - wraz z regulacją zatoki zgodnie z projektem autorstwa Bogdana Banasika załącznik nr 
9c do SIWZ.  
W/w prace dotyczą parku przy ulicy Rynek w Wiślicy. Lokalizacja: Wiślica, ul. Rynek, działka 
nr 431. 
2. Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonego płytkami betonowymi 50 x 50 x 7 cm na 
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Behaton. 
Lokalizacja: Wiślica, ul. Targowa, działka nr 430 
3. Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Okopowej kostką brukową 
betonową wibroprasowaną  
Lokalizacja: Wiślica, ul. Okopowa, działka nr 923 
4. Utwardzenie nawierzchni ulicy Plac Solny kostką brukową betonową wibroprasowaną. 
Lokalizacja: Wiślica, ul. Plac Solny, działka nr 434/1, 389/1 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:   
- dokumentacji projektowej - załącznik nr 9b i 9c do SIWZ, 
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10b i 10c do 
SIWZ, 
- przedmiarach - załącznik nr 11b i 11c do SIWZ. 
Warunki prowadzenia robót zostały określone w decyzjach/zgłoszeniach - załącznik nr 12b do 
SIWZ:  
 - Starosty Buskiego - zgłoszenie robót budowlanych, 
- Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zezwalającą na prowadzenie 
robót budowlanych. 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacja projektowa, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa 
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, 
urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i 
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o 
parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania 
równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów 
odniesienia o których mowa  w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp. 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45112600-1 Wycinanie i napełnianie 
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 



45236250-7 Wyrównywanie terenu parków 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233330-1 Fundamentowanie ulic 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) 
ustawy- Pzp. 

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym 
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

7. Wymagania stawiane wykonawcy: 
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 
 
8. Wymagania organizacyjne 
8.1. Dotyczące Zadania Nr 1:  
- Zamawiający wymaga prowadzenia prac zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przez 
Starostę buskiego.  
- Pracownicy Wykonawcy lub pracownicy podwykonawców winni na terenie budowy nosić 
jednolite ubrania robocze z logo firmy lub innymi oznaczeniami umożliwiającymi identyfikację 
firmy.  
- Roboty realizowane będą wykonywane na czynnym obiekcie dlatego też wymaga się oby 
wykonawca realizację robót przystosował do bezkolizyjnego działania instytucji zlokalizowanej 
w budynku jeżeli wykonawca nie uzgodni swych działań z administratorem budynku 
Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania robót z winy wykonawcy.  
- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace budowlane w sposób nieutrudniający pracę 



szkoły.   
8.2 Dotyczące Zadania Nr 2: 
- Pracownicy Wykonawcy lub pracownicy podwykonawców winni na terenie budowy nosić 
jednolite ubrania robocze z logo firmy lub innymi oznaczeniami umożliwiającymi identyfikację 
firmy.  
- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy 
uporządkować teren budowy do takiego stanu tak, aby skala utrudnień dla mieszkańców i 
przedsiębiorców była jak najmniejsza. 
9. Wymagania dot. gwarancji 
Okres gwarancji - 60 miesięcy. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia - 60 miesięcy 
Szczegółowe warunki określone są w projektach umów : 
- Dla Zadania Nr 1 załącznik nr 8a do SIWZ. 
- Dla Zadania Nr 2 załącznik nr 8b do SIWZ. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań 
1. Dla zadania Nr 1: 
Do dnia 31.08.2014 roku.  
2. Dla zadania Nr 2: 
Do dnia 31.08.2014roku. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień. 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Dla zadania Nr 1  
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w 
zakresie budowy boiska sportowego o wymiarach nie mniejszych niż 18 x 9 metrów wraz z 
podbudowami o nawierzchni syntetycznej/sztucznej w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie. 
Dla zadania Nr 2 
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, 
której zakres obejmował utwardzenie terenów kostką brukową o powierzchni nie mniejszej niż 
1200 m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
Dla Zadania Nr 1: 
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował 
Kierownikiem budowy-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 



budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. 
Dla zadania Nr 2 
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował 
Kierownikiem budowy-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. 
UWAGA!!! 
W przypadku składania oferty łącznie na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 Zamawiający 
dopuszcza dysponowanie 1 kierownikiem budowy-osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej.  
   
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu   weryfikowanie 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy 
nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu. 
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodną z ustawą. 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 



6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień 
publicznych 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
 
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 
8. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty 
wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w 
zakresie innego zadania. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych. 
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 
A.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych  
- parafowany przez wykonawcę 
A.5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące 
dokumenty: 
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
C. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 
C.1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia. 
w niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa 
powyżej, dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 



C.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy 
są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - załącznik nr 6 do 
SIWZ. 
Dla zadania Nr 1 
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował 
Kierownikiem budowy-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów.. 
Dla Zadania Nr 2 
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował 
Kierownikiem budowy-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. 
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394).  
C.3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 
załącznik nr 7 do SIWZ. 
UWAGA!!! 
W przypadku składania oferty łącznie na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 Zamawiający 
dopuszcza dysponowanie 1 kierownikiem budowy-osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej.  
 
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 
ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty - Zamawiający nie wymaga 
dokumentów 
 
E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B.1), składa dokument lub dokumenty, 



wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
E.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „E.1)", zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. „E.1)". 
E.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
 
F. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
F.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt  A.3), A.4) oraz pkt. B.1),  
dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
G. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy 
dołączyć następujące dokumenty - Zamawiający nie wymaga dokumentów.  
 
 
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
H.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
H.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
H.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.. 
H.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
H.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 



przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.6), kopie dokumentów dotyczących każdego z 
tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
H.6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C  polega na 
zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów 
wymienionychw pkt. A.3) oraz pkt. od B.1) dotyczących każdego z tych podmiotów. 
H.7) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowaw pkt. C polega na 
zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 
do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: 
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  
 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 
wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na adres 
zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami: 
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 413792128. 
b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres 
poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia -urzad@ug.wislica.pl. 

3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się 
zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej 
specyfikacji sposobów. 

 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
W sprawach proceduralnych: 

Marek Gaweł tel. (041)  379-21-06 w.24, faks 413792128 

W sprawach merytorycznych: 

Waldemar Błachut tel. (041) 379-21-06 w.32, faks 413792128 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 



2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną jest: 

Marek Gaweł tel. (041)  379-21-06 w.24, faks 413792128 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 

 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 
warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z 
zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) 
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej bip.ug.wislica.pl. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej bip.ug.wislica.pl. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o 
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając 
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, 
jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień 



publicznych. 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o 

zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
bip.ug.wislica.pl. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 2 w wysokości: 
 
1) dla Zadania Nr 1 w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złoty. 
 
2) dla Zadania Nr 2 w wysokości: 11 000,00 zł, słownie: jedenaście tysięcy złoty. 
 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  
Urząd Gminy Wiślica, Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica, nr rachunku: 
37848000042002006002840005 tytułem wadium - Budowa boiska sportowego i rewitalizacja 
rynku wraz z ulicami przyległymi Zadanie Nr …. .  
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275). 
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej przed terminem składania ofert. Przy 
czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 
rachunku bankowym zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego – przelewu. 
6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę. 
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z 
ofertą w osobnej kopercie. 
9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać 
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 
wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego 
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 
10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form 
wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać 
będzie odrzuceniu. 
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 



oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 
45 i 46 Prawa zamówień publicznych. 
 

IX. Termin zwi ązania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. od dnia 2013-11-27. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 



 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 
pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z 
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli 
każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
przez upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona 
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 
zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki 
została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu" pkt. F w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty 
wspólnej. 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 
(nieprzejrzysta, zamknięta koperta)  

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji - Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 
160 Wiślica i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w 
sposób następujący: 

  

„Oferta – Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi”. 
Nie otwierać przed 27.11.2013 r., godz. 8:10 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i 
oceny ofert: 

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 
przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone 
w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 

Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty 



budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert. 

Nie uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. 
wezwanie może skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 
4a Prawa zamówień publicznych. 

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających:  

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego 

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w 
ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. 

7) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu 
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Nie złożenie wyjaśnień 
spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

5.  Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSI ĘBIORSTWA. 
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 
osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 



 
Oferty należy składać do dnia: 27.11.2013 roku, do godz. 8:00 w siedzibie zamawiającego: 
Urząd Gminy Wiślica 
ulica Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 27.11.2013 roku, o godz. 8:10 w siedzibie zamawiającego: 
Urząd Gminy Wiślica 
ulica Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 13 – I piętro 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje, w zaokrągleniu do drugiego 
miejsca po   przecinku. 
2. Cena może być tylko jedna za oferowaną część przedmiotu zamówienia – poszczególne 
zadania, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz 
ewentualnych upustów i rabatów. Cenę należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu 
zamówienia czyli łącznie dane z analizy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do 
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót należy 
traktować jako element pomocniczy, a nie służący do obliczenia ceny oferty. 

4. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym 
zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.). 

5. W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z 
kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego 
niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a 
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być 
poniesione przy wykonaniu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić ponadto: 
- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy 
wraz z ponoszeniem kosztów ich używania, 
- ponoszenia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
- obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót w tym wykonanie innych prac jeżeli zajdzie taka 
potrzeba,  
- przywracanie terenu do stanu pierwotnego,  
- wszelkie opłaty niezbędne do wykonania zamówienia np. związane z zasilaniem 
energetycznym, 
- ubezpieczenie robót od wszystkich ryzyk,  
- odbiory kolizji i skrzyżowań mediów, inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby realizacji, 



- pokrycia kosztów z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót, 
- pokrycia kosztów wynikających z dokumentacji projektowej dotyczących zabezpieczenia i 
oznakowania robót, 
- rozwiązań  ujętych w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej, a nie ujętych 
w przedmiarze, 
- oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń BHP, 
- wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na 
każde polecenie inspektora nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, 
- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, 
- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy i przekazania go do użytku, 
- nadzór archeologiczny nad wykonywanymi robotami, 
- nadzór konserwatorski nad wykonywanymi robotami. 
6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8. Zamawiający sugeruje Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia dokonanie wizji na terenie, na którym będą wykonywane roboty budowlane. Jeżeli 
podczas wizji terenu budowy wykonawca stwierdzi, że w celu wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych 
nie ujętych w przedmiarze robót o powyższym fakcie powiadomi w formie pisemnej 
zamawiającego. Zamawiający rozpatrzy uwagi wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia i 
ewentualnie skoryguje zakres robót budowlanych określony przedmiarem.  
9. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, a nie uwzględnione w przedmiarze robót. 
Załączony do niniejszej SIWZ przedmiar/przedmiary robót należy traktować jako element 
pomocniczy. 
 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, 
4) wniesiono poprawnie wadium. 
2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego 
kryterium i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 2 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte 



w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej. 
Cena ryczałtowa brutto zamówienia (zadania) – waga tego kryterium wynosi 100%. 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 
podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej 
liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100 %. 
Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru: 
Liczba   Cn 
zdobytych = ------------------- x 100  
punktów   Cb 
 
Gdzie: Cn – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych 
Cb – cena oferty rozpatrywanej 
100 – znaczenie kryterium ceny 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie 
obliczona wg. powyższego wzoru. 
Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik 
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia 
przepisami prawa. 
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne, 
 
 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający w zakresie każdego z zadań podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży 
najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy lub wykonawców, których oferty zostały wybrane 
w zakresie każdej z części zamówienia - zadań od 1 do n, oraz uzasadnienie ich wyboru, a także 
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację z podziałem na poszczególne zadania 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 



3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.ug.wislica.pl, 
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części, w zakresie 
poszczególnych zadań, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej 
oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem 
ww. terminów. 
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 
od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 
unieważnienia postępowania. 
9.Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć 
Zamawiającemu: 
1) kserokopie dokumentów, potwierdzających „za zgodność z oryginałem", posiadanie 
kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w 
wykonaniu zamówienia. 
2) zaświadczenie o wpisie do izby inżynierów budownictwa - kserokopia dokumentu 
potwierdzona "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawców 
3) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną lub szczegółową w zależności od 
potrzeby Zamawiającego.  
4) w przypadku oferty wspólnej (złożonej przez dwóch lub więcej wykonawców) przed 
podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców. 
 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które 
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy – dotyczy 
Zadania Nr 1 i Nr 2. 
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 
wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 



wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
formach: 
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
Urząd Gminy Wiślica 
Bank Spółdzielczy w Busku  -Zdroju o/Wiślica 
nr rachunku : 37848000042002006002840005 
tytułem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Budowa boiska sportowego i 
rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi  – Zadanie Nr …..”. 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 
3) w gwarancjach bankowych, 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275). 
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 
Wykonawca składa w kasie Urzędu Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica. 
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem 
kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po 
upływie rękojmi za wady. 
6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni 
solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 
unieważnienia postępowania. 
8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa 
zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
danych zawartych w ofercie. 
2. Postanowienia umów zawarto w projektach umowy, który stanowią załączniki do SIWZ: 
a) dla Zadania Nr 1 – załącznik Nr 8a do SIWZ 
b) dla Zadania Nr 2 – załącznik Nr 8b do SIWZ 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 



uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w 
terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W 
przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność 
albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - www.ug.wislica.pl. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 



ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

15. Kopię odwołania zamawiający:  

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,  

2) zamieści również na stronie internetowej - www.ug.wislica.pl, jeżeli odwołanie 
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia,  

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera 
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego a także 
informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły 



oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków 
zamówienia lub warunki umowy  
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 
4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

pracy – urzędowania 
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem 
lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii 
dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz 
wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający 
wykonuje odpłatnie na zasadach określonych w Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Wiślica z 
dnia 18 marca 2010 r. 
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) 
oraz Kodeks Cywilny. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XIX. Zał ączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 

1. Formularz ofertowy Wykonawcy – Załącznik Nr 1. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych – Załącznik Nr 2. 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych –Załącznik Nr 3. 
4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4. 
5. Wykaz robót budowlanych  - Załącznik Nr 5. 
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik Nr 6. 
7. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia – załącznik Nr 7. 
8. Projekt umów – Załącznik Nr 8a i 8b.  
9. Dokumentacje projektowe – Załącznik Nr 9a, 9b i 9c. 
10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 10a, 10b 

i 10c.  
11. Przedmiary – załącznik Nr  11a,11b i 11c. 
12. Decyzje – Załącznik Nr 12a i 12b. 

 
 

…………………………………… 
                                                                                                     Kierownik zamawiającego 
 



Załącznik Nr 1 do SIWZ 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
  ……………………………………. 

                                                                                                       miejscowość i data 
Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
GMINA WI ŚLICA 
Ul. OKOPOWA 
28-160 WIŚLICA 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Budowa boiska sportowego i 
rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi , Numer sprawy: OR. 271.15.2013, oferujemy 
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za 
cenę: 
Cena oferty w zakresie: 
 
Zadania Nr 1* 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
..............................................................................................) 
 
Zadania Nr 2* 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
..............................................................................................) 
 
Oświadczam, że: 
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 



2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
zostały przeze mnie/nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru 
mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
4. Oferowana cena zawiera koszty wykonania wszystkich prac łącznie z kosztami prowadzenia 
robót, kosztami koniecznych zabezpieczeń, uporządkowania placu robót oraz obejmuje wszystkie 
konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
5. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
polskimi normami i dostarczoną dokumentacją. 
6. Zobowiązuję/my się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji 
zamówienia całości inwestycji w terminie: 
6.1. Dla zadania Nr 1: do dnia 31.08.2014 roku.* 
6.2. Dla zadania Nr 2: do dnia 31.08.2014roku.* 
7. Termin płatności w ciągu 30 dni po wykonaniu robót.  
8. Zobowiązuję/my się na przedmiot zamówienia udzielić rękojmi za wady przedmiotu 
zamówienia na okres – 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy oraz udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres – 60 (słownie: 
sześćdziesiąt) miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy .  
9. Wadium w kwocie: 
Zadanie Nr 1 – 10 000,00 zł zostało wniesione w formie ...................................................* 
Zadanie Nr 2 – 11 000,00 zł zostało wniesione w formie ...................................................* 
 
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączam/y do oferty. 
Numer konta, na które Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w pieniądzu 
………………………………………………………………………………………………… 
10. Deklaruję/my wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny ofertowej brutto w następującej formie …………………………………… 
11. Oświadczam/y, że sposób reprezentacji Wykonawców występujących wspólnie jest 
następujący:……………………………………………………………..……………………… 
12. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …….… stronach. 
13. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez 
Zamawiającego. 
14. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  
osoba do kontaktu  
……..............................................................................................……………………………… 

     (podać adres) 
tel.: ……………………….......…………….. 
faks: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………… 

        Informacje na temat podwykonawców 

Lp. Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 
  



  
   

  
  
  
  

UWAGA!! 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców 
 
Dokumenty 
 
1. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
 
 
 
     ................................................................................. 
      (pieczęć i podpis wykonawcy) 
* - niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
Nazwa wykonawcy ….............................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ….............................................................................................. 
 
Miejscowość ….............................................   Data ….................. 
 
Dotyczy: Numer sprawy: OR. 271.15.2013 – Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku 
wraz z ulicami przyległymi 
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 
 
                                                                   ................................................................................. 
                                                                                  (pieczęć i podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
Dotyczy: Numer sprawy: OR. 271.15.2013 - Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku 
wraz z ulicami przyległymi 
 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych w szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienależycie, nie została zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeżeli 
szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości 
realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 

2) z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi 
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od 
niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. 

3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

4) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania 
przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności 
lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego 

6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 



zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary. 

7) w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie 
skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

8) Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką 
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano 
prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego  

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
 

................................................................................. 
                                                                                   (pieczęć i podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
Dotyczy: Numer sprawy: OR. 271.15.2013 - Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku 
wraz z ulicami przyległymi 
 
Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
  
 

................................................................................. 
                                                                                 (pieczęć i czytelny podpis wykonawcy) 
 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do 
grupy kapitałowej *. 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                (pieczęć i czytelny podpis wykonawcy) 
*  Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
Dotyczy: Numer sprawy: OR. 271.15.2013 - Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku 
wraz z ulicami przyległymi 
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną 
wiedzę oraz doświadczenie 
Zadanie Nr 1 
Wykonawca powinien wykazać co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy boiska 
sportowego wraz z podbudowami o wymiarach nie mniejszych niż 18 x 9 metrów               o 
nawierzchni syntetycznej/sztucznej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączyć 
dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający 
nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 
Dla zadania Nr 2 
Wykonawca powinien wykazać co najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował  
utwardzenie terenów kostką brukową o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2 oraz załączyć 
dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający 
nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 
 

Lp. Odbiorca / Miejsce 

wykonania 

Wartość. Zakres 

przedmiotowy 

Data rozpoczęcia / 

zakończenia 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 



 
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia. 
W niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa 
powyżej, dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
Jeżeli roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wykonane na rzez Zamawiajacego, którym 
jest Gmina Wiślica, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 
powyżej. 
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego 
wykazu dołączyć dokumenty dotyczące: 
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                     (pieczęć i podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
Dotyczy: Numer sprawy: OR. 271.15.2013 - Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku 
wraz z ulicami przyległymi 
 

WYKAZ OSÓB, 
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są 
one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności wymagany jest w celu potwierdzenia, że 
wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
 
 

Lp. Imię i Nazwisko Tel. kontaktowe, 

fax. 

Kwalifikacje / 

Wykształcenie 

Zakres wykonywanych 

czynności 

     

     

     

     

Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące: 
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

 
 
 

................................................................................. 
                                                                                                    (pieczęć i podpis wykonawcy) 
 



Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE 
ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 

POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
Dotyczy: Numer sprawy: OR. 271.15.2013 - Budowa boiska sportowego i rewitalizacja 
rynku wraz z ulicami przyległymi 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego 
postępowania. 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                 (pieczęć i podpis wykonawcy) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 8a do SIWZ 
  

 GMINA WI ŚLICA 
28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8 

 



tel. 41 3792106   fax: 41 3792128; 
email: urzad@ug.wislica.pl,   www.ug.wislica.pl 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt umowy 
U M O W A  Nr OR.272…...2013 

 

Zawarta w dniu …………..2013 roku  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych na "Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami 
przyległymi”. 
pomiędzy: 
Gminą Wiślica, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
1. mgr inż. Stanisław Krzak  -    Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Haliny Sokołowskiej 
a  
……………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” . 

następującej treści: 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” – została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane p.n. 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku asfaltowym” w 
ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego do projektu „Budowa Centrum 
Edukacyjno-dydaktyczno-rekreacyjno-sportowego w Wiślicy”: - hala sportowa, gimnazjum, 



remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
na potrzeby Gminy Wiślica  a w szczególności: 

 1.1  wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę 
ręczna o wymiarach 42x22 m (brutto) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu 
natrysk na warstwie dynamicznej ET w tym: 
 1.1.1  program boiska 
 1.1.2  podbudowa i nawierzchnia  
 1.1.3  wyposażenie sportowe 
 1.1.4  piłkochwyty 

 1.2  elementy komunikacji w tym:: 
 1.2.1  plac szkolny 
 1.2.2  ciągi pieszo-jezdne i chodniki 

 1.3  zieleń mała architektura: 
 1.4  wraz z: 

 1.4.1  obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, 
 1.4.2  oznakowaniem robót w terenie, 

 2  Szczegółowy zakres robót przedstawiają następujące dokumenty: 
 2.1  dokumentacja projektowa, 
 2.2  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), 
 2.3  przedmiar robót, 
 2.4  kosztorys ofertowy  

stanowiące integralną część umowy. 
 

 3  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do oddania 
ww. obiektu budowlanego, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów 
wymienionych w ust. 2. 

 
UWAGA!!! 
Przy  doborze  materiałów  opisanych  w  dokumentacji  technicznej,  Specyfikacji  Technicznej 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  i  SIWZ  należy  posługiwać  się  parametrami  technicznymi  – 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów niż podane w w.w. dokumentach pod 
warunkiem, że będą one   o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż przyjęto w w.w. 
dokumentach.  W  takiej  sytuacji  Zamawiający  wymaga  złożenia  stosownych  dokumentów 
uwiarygodniających przedmiotowe parametry techniczne. 
 

Inwestycja realizowana w ramach  działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Wdrażanie lokalnych strategii” z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych 
za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – G 5”, 
 

§ 2 
   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą 
starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz przepisami prawa.  
 



 
 

§ 3 
 
1.  Wykonawca  może  podzlecić  roboty innym  jednostkom,  pod  warunkiem,  że  posiadają  
one odpowiednie  kwalifikacje  do  ich  wykonania,  a  Wykonawca  wskazał  w  ofercie,  że  
dana część  będzie  realizowana  przez  Podwykonawców.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
działania,  uchybienia  i  zaniedbania  każdego  Podwykonawcy,  jego  przedstawicieli,  jego 
pracowników  najemnych  i  robotników  w  takim  samym  stopniu  jakby  to  były  działania, 
uchybienia  lub  zaniedbania  jego  własnych  przedstawicieli,  pracowników  najemnych  i 
robotników. 
 
2.  Wykonawca  zrealizuje,  zgodnie  z  deklaracją  w  SIWZ,  przy  pomocy Podwykonawców 
następujący zakres robót: 
a)................................................................................................................................................ 
b) …........................................................................................................................................... 
c) ….......................................................................................................................................... 
 
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania swoich podwykonawców jak za własne 
działania i zaniechania, przy czym strony są zobowiązane ustalić na piśmie zakres prac, które 
wykonywane będą przez podwykonawców.  
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy z  
podwykonawcą, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy lub umowy nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  
5. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 4. zdanie drugie stosuje się odpowiednio.  
6. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu oznacza bezskuteczność wobec 
Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i umowy zawartej 
pomiędzy podwykonawcą i dalszym podwykonawcą. Nadanie listu poleconego zawierającego 
sprzeciw w ostatnim dniu obowiązywania terminu, o którym mowa w ust. 4, uważa się za 
zgłoszenie sprzeciwu w terminie.  
7. Umowy, o których mowa w ust 4 i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego realizowania wymagalnych płatności na rzecz 
podwykonawców tak, aby nie narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 
6471 KC.  
9. W związku z art. 6471KC Wykonawca zobowiązuje się w terminie najpóźniej 5 dni, przed 
terminem zapłaty należnego mu wynagrodzenia doręczyć Zamawiającemu oświadczenia 
podwykonawców, z którymi zawarł umowy, że Wykonawca uregulował w całości należności za 
prace wykonywane przez podwykonawcę. Nie dostarczenie przedmiotowych oświadczeń 
spowoduje wstrzymanie płatności faktury do czasu ich przedłożenia.  
10. W przypadku, jeżeli podwykonawca wystąpi w oparciu o art. 6471KC o zapłatę do 
Zamawiającego, wówczas Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, a Wykonawca w 
terminie 5 dni zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem oraz w tym 
samym terminie złożyć stosowne oświadczenie w piśmie procesowym o przystąpieniu do procesu 



po stronie zamawiającego. Jeżeli roszczenie podwykonawcy jest zasadne lub Wykonawca nie 
udzieli odpowiedzi w terminie, wówczas Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty na rzecz 
podwykonawcy i o fakcie tym w terminie 5 dni powiadomić Wykonawcę. Zapłata 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców przez Zamawiającego powoduje zmniejszenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę zapłaconą na rzecz podwykonawców  
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązania, o którym mowa w ust. 10 
niniejszego paragrafu Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto. Zamawiający uprawniony jest w szczególności dokonania potrącenia z 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  
11. W przypadku gdyby Zamawiający z tytułu dochodzonych przez podwykonawców roszczeń 
został zobowiązany do ich zaspokojenia, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich 
kwot, do których zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający oraz dodatkowo Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz 
wszelkich innych kosztów, które poniósł Zamawiający.  
 

§ 4 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:………….………………………… 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
§ 5 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………….………… 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 
 

§ 6 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za wystarczającą 
podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.  
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych niniejszą 
Umową wyłącznie materiałów i wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie zgodnie z ustawą – Prawo budowlane.  
2. Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać od Wykonawcy okazania wszelkich 
dokumentów świadczących, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w budownictwie, oraz 
wykonania przez niego badań jakościowo – ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów 
budowlanych, we wskazanych przez niego laboratoriach. 
3.  Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Wykonawcę. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z wiedzą 
techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr.243, poz.1623 z późn. zm.), ustawą 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i 
urbanistów (Dz. U. z 2001, Nr.5, poz.42 z późn. zm.), normami technicznymi, standardami i 
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo – techniczną, etyką zawodową oraz 
postanowieniami niniejszej Umowy i odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 92, poz.881 
ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiOR. 



5. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane będą spełniać wszelkie wymogi 
ustawy Prawo budowlane  (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 
6. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy, ponosi wyłączną 
odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji. 
7. Materiały i części uzyskane z rozbiórki, które zostaną uznane przez Zamawiającego za 
nieprzydatne są uznane za odpady i winne być na koszt wykonawcy zutylizowane zgodnie z 
ustawą o odpadach. 
8. .Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z 
którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz ustawą z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 
9. Materiały i części uzyskane z rozbiórki uznane za przydatne stanowią własność 
Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla 
ich zachowania. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i 
części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i 
składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy 
transporcie na odległość do 5 km, chyba że wskazano inaczej w ofercie. 
 

II. Prawa i obowiązki stron Umowy 
§ 8 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego  
należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – co nastąpi w terminie 10 dni od 

dnia podpisania umowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonanie odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
budowy. 

§ 9 
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym (zwanym dalej harmonogramem),  stanowiącym załącznik do niniejszej 
Umowy. 

2. Przejęcie terenu budowy. 
3. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem 

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

4. Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania.  

5. W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego niezależnie 



czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia 
o tym Zamawiającego oraz w razie potrzeby podejmuje niezbędne działania. 

6. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców, z 
zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i 2. 

7. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem przeciwpożarowym. 

8. Utrzymanie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp, 
ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i 
utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca 
uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego 
wykonanych robót. 

9. Pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach: 
1. robót zanikających,  
2. końcowym.  

10. Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez 
dostawców materiałów i urządzeń. 

11. Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów 
zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane. 

12. Przekazanie inwentaryzacji powykonawczej w czterech egzemplarzach. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia 

robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego 
obowiązku jest on zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub 
otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników 
organów nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych 
dokumentów. 

15. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub 
ich części bądź kradzieży urządzeń, naprawić je, doprowadzić do stanu poprzedniego 
ewentualnie uzupełnić brakujące urządzenia. 

16. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich 
właścicieli uzbrojenia znajdującego się na terenie inwestycji (stosownie do 
dokumentacji). 

III. Terminy wykonania Umowy i odbiór ko ńcowy przedmiotu Umowy 
 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy, niezwłocznie 

po przekazaniu terenu budowy. 
2.  Terminy realizacji poszczególnych etapów robót zostały określone w załączniku nr 4 do 

Umowy. 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: Do dnia 31.08.2014 roku. 

 
§ 11 



1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu 
umowy lub terminów wykonania poszczególnych etapów określonych w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu 
stanowi konsekwencję: 
1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub robót dodatkowych lub zamiennych  opóźniających lub 
wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin może ulec zmianie o okres 
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego 
powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego 
charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie 
można było uniknąć zmiany terminu, 

2) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji - termin może ulec 
zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli 
przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było 
uniknąć zmiany terminu, 

3) działania siły wyższej - termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 
opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z 
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było 
wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu, 

4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona 
odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, 
termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego 
powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego 
charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie 
można było uniknąć zmiany terminu, 

5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności 
przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), 
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej 
tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, itp., 
termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego 
powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego 
charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie 
można było uniknąć zmiany terminu. 

2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 1, na piśmie, nie później 
niż w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 

3.  Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku: 
3.1. zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy,  na skutek okoliczności, których nie można było 
przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji; 
3.2.wprowadzenia rozwiązań zamiennych niezbędnych z punktu widzenia realizacji całości 
zamówienie, których nie można było wcześniej przewidzieć (np. ukryte wady projektowe 
ujawnione   na   etapie   realizacji   inwestycji,   rozbieżności   w   stosunku   do   założeń 
projektowych) polegające np. na zamianie technologii wykonania danego elementu, jego 
parametrów, materiałów użytych do jego wykonania 



3.3. urzędowych zmian w obowiązujących przepisach, podatkowych, w tym zmiany w podatku 
VAT. 
4. Odstąpienie od umowy lub zmiana warunków umowy powinny nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
5.  Zmiany  warunków  Umowy  określone  w  ust  3-6  nastąpią  w  formie  pisemnej  w  oparciu 
o sporządzony aneks do Umowy. 
6.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
6.1.  Zamawiający  bez  uzasadnionej  przyczyny  odmawia  odbioru  robót  bądź  odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót. 
7. Roboty zamienne lub dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym 
zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych i  dodatkowych. Dopuszczalne są 
roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, ilości robót, technologii, urządzeń na materiały, 
technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie 
Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie 
kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. 
8. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. Wykonawca 
może za zgodą zamawiającego zmienić osobę wskazaną w § 4 na inną, spełniającą wymogi 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
9. Zgodnie z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  dopuszcza 
się nieistotne zmiany umowy. 

 
§ 12 

1. Odbiór końcowy całego zakresu prac, polegający na ocenie ilości, jakości całości 
wykonanych prac oraz na ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie, powinien 
być przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający 
przystąpi i zakończy odbiór w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru w formie wpisu w dzienniku budowy 
oraz przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania 
odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli 
Stron oraz dokonywany jest wpis Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o odbiorze. W 
razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub 
podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej 
części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia 
tych wad.  

3. Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem 
Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu i 
dokonania odbioru  końcowego.  

4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru zgodnie z ust. 3 i 5-6. Z 
czynności odbioru końcowego sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli 
Stron. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego 
robót: 



1) oryginał dziennika robót, 
2) dokumentację powykonawczą, 
3) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;   
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót 
branżowych objętych zamówieniem; 

5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

6.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu, do odbioru końcowego, karty gwarancyjne na 
poszczególne materiały lub urządzenia oraz złoży na piśmie oświadczenie woli o udzieleniu 
Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które 
nie nadają się do usunięcia, to: 
1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o 
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w 
odpowiednich uzgodnionych terminach Zamawiający – niezależnie od innych środków 
przewidzianych w  Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz  
wykonanie niezrealizowanych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 13 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy zgodne z 

przedłożoną ofertą Wykonawcy w wysokości:      
brutto:……………………………………….zł (łącznie z podatkiem  …% VAT) 
słownie: …………………………………………………………………………………… 

                              
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy i ma charakter ryczałtowy. 
 

V. Warunki płatno ści 
§ 14 

1. Rozliczanie wykonanych robót objętych niniejszą umową następować będzie fakturą 
końcową na podstawie rzeczywiście wykonanych robót. 

2.  Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowy, o jakim 
mowa w §12 ust. 4. 

3.  Zamawiający zapłaci za wystawioną przez Wykonawcę fakturę końcową w ciągu 30 
(trzydzieści) dni od jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane  na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego 
Zamawiającego. 

4.  Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika przenieść wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na osoby trzecie. 



5.  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury kserokopie faktur wystawionych przez 
podwykonawców wraz z dowodem ich zapłaty oraz oryginałem oświadczenia 
podwykonawców o uregulowaniu ich należności. 

6.  W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów zgodnie z ust. 5, Zamawiający 
uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą. 

7.. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. 
8. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

VI. Rękojmia za wady i gwarancja jakości 
 

§ 15 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy i rękojmi za wady 

przedmiotu zamówienia - 60 miesięc, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu 
odbioru końcowego.  

2. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 
dłuższy niż opisany w ust 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada 
okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne. 
Naprawy gwarancyjne świadczone będą w miarę możliwości w miejscu użytkowania 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi w najkrótszym 
możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie 
dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Zgłoszenie konieczności napraw, o którym mowa w ust. 4 będą dokonywane pisemnie lub 
faksem na adres Wykonawcy.  

6. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 4 Zamawiający może zlecić 
wykonanie napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach  pousterkowych. 

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 16 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

formie.................................. 

Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi ……………….  zł  

(słownie: ……………………………………………………………….................................  tj. 
5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy. 

§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 70% jego wartości będzie zwrócone 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, pozostała część zabezpieczenia, 
tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.  

VIII. Odst ąpienie od Umowy 



§ 18 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części – poza 

przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - 
w sytuacji kiedy: 

1) zostanie zgłoszona w KRS likwidacja Wykonawcy,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub jej 
części i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni, 

4) wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni,  

5) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową, a w 
szczególności z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – 
nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania do wykonywania robót zgodnie z umową, 

6) określonej w § 12 ust. 8 pkt 2, 

7) inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub  
przepisów prawa  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, obowiązują kary umowne przewidziane w §19. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu 
na dzień odstąpienia. Protokół ten winien zawierać kosztorys inwentaryzacyjny 
sporządzony jako wyciąg z kosztorysu ofertowego. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu na koszt tej strony, z przyczyn leżących po stronie której nastąpiło 
odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca. 

4) najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione, 

5) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za 
nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy, 

6) zapłaty kar umownych zgodnie z §19. 
 

IX. Kary umowne 
 

§ 19 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia - za 



opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy; 
b) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia - za 

opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi;  
c) 10% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości: 

a) 10% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od 
umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Zamawiający ponosi wyłączną 
odpowiedzialność - nie dotyczy to jednak sytuacji określonej w art. 145 ustawy prawo 
zamówień publicznych 

3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone w 
niniejszej umowie kary umowne na zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

X. Postanowienia końcowe 
§ 20 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przy 
wykonywaniu niniejszej umowy. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona przez Wykonawcę jest 
większa  od  zastrzeżonej  kary  umownej  Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  od  Wykonawcy 
roszczenia  uzupełniającego  (różnicy  pomiędzy  wysokością  wyrządzonej  szkody  a  
zastrzeżoną karą umowną). 
2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktu od:   
a)  wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, 
urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z 
wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto niniejszej umowy,   
b) Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie 
mniejszą  niż  kwota brutto niniejszej umowy przez okres obowiązywania umowy. 
Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody dotyczące 
pracowników i  osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.  
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginały wyżej wymienionych 
polis do dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
3. Nie przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyżej wymienionych polis w terminie 
określonym w ust. 3 skutkować: będzie: 
- naliczeniem kary umownej w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w par. 13 przedmiotowej umowy  za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu  
Zamawiającemu wyżej wymienionych polis. 
- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 
naliczyć karę umowną w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
par. 6 przedmiotowej umowy.  
4. Kary umowne przewidziane przedmiotową umową podlegają sumowaniu. 
5. Umowy ubezpieczeniowe wymienione w ust. 2 muszą obejmować Podwykonawców w takim 
zakresie jak Wykonawcę.  
6. Odpisy/kopie polis wyszczególnionych  w ust.2 lit. a i b stanowią integralną część umowy.  
 
 
 



§ 21 
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do 
Umowy pod rygorem nieważności. 

§ 22 
 Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy 
dla Zamawiającego . 

§ 23 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
243 poz.1623 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 
§ 24 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
stron. 
 
Załączniki:  
- dokumentacja projektowa – zał. nr 1 
- Specyfikacja techniczna- zał. nr 2 
- Przedmiar robót – zał. nr 3 
- harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy – zał. nr 4 
- kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy – zał. nr 5 
- SIWZ – zał. nr 6 
- karta gwarancyjna – zał. nr 7  
 
 
.............................................                   ................................................  
        Zamawiający                                         Wykonawca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 7 do umowy  
KARTA GWARANCYJNA 

 
określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji jakości 

Gwarant : 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
Upoważniony 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
2. Nazwa budowy: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
3. Nazwa miejscowości , ulicy i nr posesji: 
………………………..…………………….………………….  
 
4. Data przekazania przedmiotu umowy do użytku:  
 
Dzień -…….. miesiąc -………………………rok-…………… 
 
5. Ogólne warunki gwarancji jakości:  
 
5.1 Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane została 

wykonana zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – 
budowlanymi.  

 
5.2.  Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych (wpisanych) w 

prowadzonym przez Zamawiającego (Użytkownika) „Rejestrze reklamacji i dokonanych 
napraw „ i zgłoszonych przez niego na piśmie (pismo, fax.) podającym rodzaj wady i 
ewentualną przyczynę w okresie trwania gwarancji jakości, określonych w pkt. 6.  

 
5.3.  Gwarant zobowiązuje się do wykonania napraw w okresie gwarancji i rękojmi w 

najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, 
jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  

 
5.4.  Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w terminach podanych w pkt. 

5.3 od daty zawiadomienia Zamawiającego (Użytkownika) przez Gwaranta o dokonaniu 
naprawy pod rygorem skutków prawnych.  

 
5.5.  Jeżeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji 

spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Gwarant 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.  

 



5.6.  W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości 
zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego 
usunięcia, a w przypadkach wymiany urządzeń bądź elementów okres gwarancji jakości dla 
tych usuniętych wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady.  

          Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek :  
            a) siły wyższej , przez co strony rozumieją : stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny,   b) normalnego zużycia ……………………. lub jego części, 
            c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a   szczególnie użytkowania przedmiotu 

gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.  
 
6. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe , liczony od daty odbioru ostatecznego przez 

Zamawiającego ( Użytkownika ) wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub 
wykrycia wady , nie określa natomiast trwałości przedmiotu gwarancji i wmontowanych 
urządzeń.  

 
7. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający (Użytkownik) zobowiązuje się do przechowywania otrzymanych w 
dniu odbioru dokumentów związanych z prawidłowym użytkowaniem i eksploatacją 
przedmiotu gwarancji.  

 
Czas gwarancji wynosi: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 5 lat, 
licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Jeżeli na 
poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 
5 lat, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej 
przez producenta. 
 
8. Gwarant nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, 

jeżeli wada ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby 
w terminie zawiadomiono wykonawcę o zaistniałej wadzie.  

 
9. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie w związku z 
usuwaniem wad.  

 
 

        WYKONAWCA 
  
................................................  

                                                                                                           / podpis i pieczątka/  
Warunki gwarancji przyjął:  
INWESTOR (UŻYTKOWNIK)  
................................................  
         / podpis i pieczątka/  
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U M O W A  Nr OR.272…….2013 

Projekt umowy 

Zawarta w dniu …………..2013 roku  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych na "Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami 
przyległymi”. 
pomiędzy: 
Gminą Wiślica, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
1. mgr inż. Stanisław Krzak  -    Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Haliny Sokołowskiej 
a  
……………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” . 

następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy i zasięg robót 

W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
PZP  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca 
przyjmuje do wykonania Rewitalizację rynku w Wi ślicy wraz z ulicami przyległymi w ramach 
Projektu  pn.: "Tysi ącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieżki historycznej, 
prace remontowe obiektów zabytkowych: pawilon archeologiczny, grodzisko, podziemie 
Bazyliki, Rynek w Wiślicy."- zadanie Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi w 

 



ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Oś priorytetowa 4, w ramach środka 4.1. Rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa, 
1. Przedmiot zamówienia: 
1.1. Zakres prac: 

1. Wymiana nawierzchni chodników utwardzonych masą asfaltową na brukowaną. 
Wymiana latarni oświetleniowych. Uporządkowania terenów zielonych. Rozbiórka i 
budowa nowej wiaty przystankowej – jedna sztuka - zgodnie z projektem autorstwa mgr 
inż. arch. Reginy Kozakiewicz-Opałka załącznik nr 9b do SIWZ. Montaż nowej wiaty 
przystankowej – jedna sztuka - wraz z regulacją zatoki zgodnie z projektem autorstwa 
Bogdana Banasika załącznik nr 9c do SIWZ. Prace dotyczą parku przy ulicy Rynek w 
Wiślicy. Lokalizacja: Wiślica, ul. Rynek, działka nr 431. 

2. Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonego płytkami betonowymi 50 x 50 x 7 cm na 
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Behaton. 
Lokalizacja: Wiślica, ul. Targowa, działka nr 430 

3. Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Okopowej kostką brukową 
betonową wibroprasowaną  
Lokalizacja: Wiślica, ul. Okopowa, działka nr 923 

4. Utwardzenie nawierzchni ulicy Plac Solny kostką brukową betonową wibroprasowaną. 
Lokalizacja: Wiślica, ul. Plac Solny, działka nr 434/1, 389/1 

 
2.   Szczegółowy  zakres  robót  określają: 
2.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 
2.2.PRZEDMIARY ROBÓT  
2.3.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: 
2.4. KOSZTORYS OFERTOWY (opracowany na podstawie przedmiarów)  
3. Integralną część umowy stanowią: 
a)   Dokumentacja techniczna – wymieniona w ust 2 pkt 2.1. umowy 
b)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- wymieniona w ust 2 pkt 
2.3 umowy 
c)  Kosztorys ofertowy- załącznik nr 4 do umowy; 
d)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 5 do umowy; 
e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - załącznik nr 6 do umowy; 
Powyższą kolejność dokumentów tworzących należy traktować jako wzajemnie objaśniające się, 
ale w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane 
przez   Inspektora   Nadzoru   lub   Zamawiającego,   który   udzieli   Wykonawcy   
odpowiednich instrukcji. 

§ 2 
Podstawowe prawa i obowiązki stron 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do: 
1.1. wypłaty Wykonawcy za wykonaną pracę ustalone w § 6 ust. 1 Umowy wynagrodzenie, 
1.2. przekazania placu budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy. 
2.   Wykonawca   zobowiązuje   się   wykonać   przedmiot   umowy   zgodnie   z   dokumentacją 
projektową,   sztuką   budowlaną,   specyfikacją   techniczną   oraz   obowiązującymi   normami 
i przepisami z należytą starannością. 
3.  Wszystkie  działania   w  trakcie  budowy  musząc  być   prowadzone   przez   Wykonawcę  z 
dochowaniem  należytej  staranności  tak,  by  zminimalizować  utrudnienia  dla  ludności  oraz 



ograniczenia w  dostępie  do dróg publicznych  lub prywatnych.  Wszelkie koszty związane z 
tego typu sprawami obciążać będą Wykonawcę. 
4.   Wykonawca   zobowiązuje   się   zapewnić   nadzór   nad   robotami   przez   
wykwalifikowane kierownictwo   tzn.   Kierownikiem budowy-osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 
ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 
ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
5.  Wszelkie  powiadomienia  i  korespondencję  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą  
należy wysyłać  pocztą  do  siedziby Zamawiającego  i  Wykonawcy na  adres  wskazany w  
niniejszej umowie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego: 
a) za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych   lub   zamiennych,   niezbędnych   do   prawidłowego   funkcjonowania  obiektu, 
które  należy  wykonać  na  obecnym  etapie  prac,  a  które  nie  zostały  ujęte  w  przedmiocie 
zamówienia sporządzając Protokół Konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich 
wartość, 
b) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, 
opóźnienia planowanej daty zakończenia robót. 
7.   Wykonawca   zobowiązuje   się   uczestniczyć   w   organizowanych   przez   Zamawiającego 
spotkaniach  roboczych  na  placu  budowy  oraz  w  siedzibie  Zamawiającego.  Zamawiający 
planuje organizować w.w. spotkania z częstotliwością ok. 1 raz w miesiącu lub w przypadku 
zaistnienia  konieczności.  W  spotkaniach  uczestniczyć  powinni  kierownicy  robót  oraz  w 
przypadku podzlecenia prac podwykonawcom – przedstawiciele ich firm. 
Na  każde  ze  spotkań  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  w  wersji  papierowej 
aktualny   harmonogram   terminowo-finansowy   prowadzonych   robót   obejmujący   zakres 
planowanych  do  prowadzenia  robót  z  miesięcznym  wyprzedzeniem.  Jeżeli  Zamawiający 
uzna,  że  rzeczywisty  postęp  prac  nie  odpowiada  harmonogramowi,  Wykonawca  na  jego 
wniosek   dostarczy   uaktualniony   harmonogram   wskazujący   modyfikacje   konieczne   do 
ukończenia robót w terminie. 
8.  Wykonawca przed rozpoczęciem zadania powinien dokładnie zapoznać się z dostarczoną mu 
dokumentacją oraz dokonać oględzin terenu objętego inwestycją, by w razie stwierdzonych 
niejasności domagać się od Zamawiającego pisemnych instrukcji i objaśnień. 
9.  Wykonawca  nie  będzie  mógł  żądać  dodatkowego  wynagrodzenia  z  tytułu  nieznajomości 
terenu budowy; brak możliwości dojazdu, poboru wody oraz podłączeń dla potrzeb zaplecza 
budowy. W/w nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie 
rozpocząć robót w wyznaczonym terminie. 
10. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z : 
a)   naturą i rodzajem gruntu, 
b)   wymaganiami związanymi z obiektami zlokalizowanymi na terenie objętym inwestycją – 
inwestycja  dotyczy centrum  Wiślicy z  funkcjonującymi  całorocznie  obiektami  usługowo- 
handlowymi, 
c)   elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego 
sąsiedztwie, 
d)   sposobem dojazdu, możliwością komunikacji i parkowania, 



e)   obowiązującymi   przepisami   administracyjnymi   odnoszącymi   się   do   bezpieczeństwa 
wokół terenu budowy, 
f) warunkami  ochrony  konserwatorskiej,  
g) warunkami ochrony środowiska. 
11. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  ograniczenia  lub  zmiany  zakresu  przedmiotu 
umowy.  O  każdej  zmianie  zakresu  umowy  oraz  dokumentacji  projektowej,  Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę i dostarczy mu 1 egzemplarz dokumentacji. 
12.  Jeden  egzemplarz  dokumentacji  Wykonawca  będzie  przechowywać  na  placu  budowy i 
udostępni go przedstawicielom Zamawiającego oraz pracownikom organów państwowego 
nadzoru budowlanego lub innym kontrolującym inwestycję instytucje. 
13.   Wykonawca   zorganizuje   na   własny   koszt   zaplecze   budowy.   oraz   dostawę   
mediów niezbędnych do jego funkcjonowania. 
14. Wykonawca jest zobowiązany do: 
a)   zatrudnienia   wystarczającej   liczby   pracowników   z   odpowiednimi   kwalifikacjami   i 
doświadczeniem pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie robót, 
b)  znajomości  wszelkich  przepisów  prawnych  wydawanych  przez  władze  państwowe  jak  i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z  
rowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny za  przestrzeganie  tych  reguł  i 
wytycznych w trakcie realizacji robót, 
c) utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych), 
d)  prowadzenia  robót  w  sposób  umożliwiający  funkcjonowanie  zlokalizowanych  na terenie  
objętym  inwestycją  obiektów  usługowo-handlowych  oraz  mieszkalnych,  w tym m.in. : 
- zapewnienie dostępu do obiektów zarówno mieszkańcom, klientom, personelowi, jak i 
dostawcom towarów, 
-  wydzielenie  miejsc  prowadzenia  robót  oraz  wykonanie  przejść  dla  pieszych  nad 
wykopami w postaci kładek (o szerokości min.100cm, z obustronnymi barierkami o wysokości  
100-120cm,  z  jednolitą  podłogą  umożliwiającą  przejazd  wózkiem  lub rowerem), 
-   wykonywanie   włączeń,   przepięć   lub   wymiany   infrastruktury   poza   godzinami 
funkcjonowania w.w. obiektów tj. poza godzinami 9.00-18.00, 
- niezwłoczne  przystąpienie  do  usuwania  zaistniałych  w  wyniku  prowadzenia  robót awarii 
oraz naprawy powstałych uszkodzeń i zniszczeń (do 1 godziny od zgłoszenia), 
e) zabezpieczenia robót i całego placu budowy pod względem bhp, 
f) oznakowania zakazującego wstępu na teren budowy osobom nieupoważnionym oraz 
zawierającym informację o wyjeździe ciężarówek z budowy, 
g)  zabezpieczenia  istniejącego  drzewostanu  i  zieleni  (nie  przeznaczonego  do  usunięcia), a w 
przypadku jego uszkodzenia – odtworzenie do stanu pierwotnego, 
h) wystąpienia w wymaganym terminie (zgodnie z załączonymi dokumentami) do dysponentów 
sieci oraz zarządców dróg z informacją/wnioskiem w sprawie prowadzenia robót, 
i) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów wg polskich norm, 
obowiązujących   warunków   technicznych   oraz   wszelkich   wytycznych   zawartych   w 
uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych załączonych do projektu wraz z uzyskaniem 
do  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót,  dokumentów  potwierdzających 
pozytywne odbiory - w przypadku konieczności ich uzyskania, 
j) utrzymywania na terenie budowy należytego porządku oraz zabezpieczanie zgromadzonych 
materiałów, 
k) bieżącej konsultacji z Zamawiającym  kolorystyki materiałów, 



l)  przekazywania  Zamawiającemu  materiałów  pochodzących  z  prac  demontażowych  oraz 
rozbiórkowych wymienionych w dokumentacji, w uzgodnionych obustronnie terminach, 
ł) wywóz odpadów, gruzu, utylizacja materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
m) bieżącej naprawy wszelkich uszkodzeń, w tym: dróg, sieci, przyłączy, punktów osnowy 
geodezyjnej i innych jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców podczas prowadzenia robót, 
n) wprowadzenia tymczasowej oraz stałej (po zakończeniu robót) organizacji ruchu, 
o)  po  zakończeniu  robót,  a  przed  dniem  odbioru  robót  przez  Zamawiającego  -  usunięcia  z 
terenu  budowy  wszelkich  urządzeń  tymczasowych,  zaplecza  itp.  oraz  uporządkowania 
miejsc wykonywania prac objętych zamówieniem oraz terenów przylegających, 
p) zapewnienie nadzoru archeologicznego na swój koszt, 
r) zapewnienie nadzoru konserwatorskiego na swój koszt w razie potrzeby. 
15. W przypadku uchylania się Wykonawcy od swoich obowiązków wymienionych w pkt 14  - 
mimo 2 krotnego pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, Zamawiający zatrudni inną 
firmę do przeprowadzenia w/w prac na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
16.  Montaż we wskazanym miejscu przez Zamawiającego tablicy informacyjnej o źródle 
dofinansowania. 
17.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom 
organów państwowego  nadzoru budowlanego oraz  innych zainteresowanych instytucji, do 
których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do 
udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a dotyczących prowadzonych 
robót na budowie. 
19.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  budowy  na  czas  ewentualnych  przerw 
w   realizacji do czasu kontynuacji robót lub odbioru końcowego. 
20.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nieodpłatnego  udostępniania  placu  budowy  podmiotom 
trzecim,   w   celu   wykonania   przez   nie   prac   związanych   z   wymianą   lub   przebudową 
infrastruktury podziemnej, na czas niezbędny do przeprowadzenia w.w. czynności. Termin 
udostępnienia placu budowy musi zostać uzgodniony pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i   
zainteresowaną trzecia stroną. 
21. W przypadku braków lub niejasności w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy 
–  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  wystąpienia  do  jednostki  projektowej  o  uzupełnienie 
braków  lub  udzielenie  stosownych  wyjaśnień  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  powzięcia 
informacji o wystąpieniu w/w konieczności. 
22.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  komplet  dokumentów  koniecznych  do  
odbioru robót wraz z dokumentacją powykonawczą, inwentaryzacją geodezyjna powykonawczą 
oraz atestami, aprobatami technicznymi, certyfikatami i deklaracjami zgodności. 
 

§ 3 
Terminy wykonania prac 

1.   Termin wykonania przedmiotu umowy: 
- rozpoczęcie realizacji :od dnia podpisania Umowy, 
-  zakończenie  realizacji:  do  dnia  31.08.2014roku.   
Za  dzień  zakończenia  realizacji  uznany będzie dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego. 
3.  Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. 



4.  Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  sposób  zapewniający 
dotrzymanie terminu zakończenia prac i w związku z tym wyraża zgodę na prowadzenie prac 
w sposób wielozmianowy oraz w dni wolne od pracy. 
5.   Wykonawca   dostarczy   Zamawiającemu   w   terminie   do   7   dni   od   daty   zgłoszenia 
gotowości   do   odbioru   końcowego przedmiotu   zamówienia:   wszystkie   dokumenty 
odbiorowe (wymienione w § 12), a także uporządkuje teren robót (oraz przyległy) po  ich 
zakończeniu. 

§ 4 
Upoważnieni przedstawiciele stron 

1.  Zgodnie z niniejszą umową odpowiedzialnym kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy 
jest: .......................... – która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ................................ 
2.  Przedstawicielem Zamawiającego jest: …………………………... 
 
3. Obowiązki inspektora nadzoru w imieniu Zamawiającego sprawował 
będzie:…………………….. posiadająca/y uprawnienia budowlane do nadzorowania i 
kontrolowania budowy na podstawie stwierdzenia przygotowania zawodowego nr ewid. 
………… wydanego przez 
…………………………………………………………………………………….. 
4.  Nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami pełnić będzie......................................... 
5.  Zmiana którejkolwiek  z osób, o których mowa w ust1, w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać 
warunki postawione w tym zakresie w SIWZ w postępowaniu w wyniku, którego zawarta została 
umowa. 
6.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w ust.1 
nie wymaga aneksu do umowy. 
7.  W  przypadku  zaistnienia  rażących  nieprawidłowości  w  realizacji  robót  budowlanych  
oraz realizacji  robót  niezgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  postanowieniami  niniejszej 
umowy, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany kierownika budowy/kierownictwa robót. 
 

§ 5 
Materiały i podwykonawstwo 

1. Przy doborze materiałów opisanych w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  i  SIWZ  należy  posługiwać  się  parametrami  technicznymi  – 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów niż podane w w.w. dokumentach pod 
warunkiem, że będą one  o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż przyjęto w w.w. 
dokumentach.   W takiej   sytuacji   Zamawiający   wymaga   złożenia   stosownych 
dokumentów uwiarygodniających przedmiotowe parametry techniczne. 
 
2. Przed  rozpoczęciem  robót,  z  wyprzedzeniem  min.  1  tygodnia,  Wykonawca  przedstawi 
Zamawiającemu   (Inspektorowi   Nadzoru)   do   zatwierdzenia   poszczególne   materiały   z 
wyszczególnieniem ich producenta oraz parametrów technicznych. Tylko materiały 
zatwierdzone przez Zamawiającego mogą być wbudowane. 
3. Materiały  i  urządzenia  o  których  mowa  w  pkt  1-2  powinny  odpowiadać  co  do  jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 



10 ustawy   Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także wymogom dokumentacji technicznej. 
4. Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru)  Wykonawca  zobowiązany  jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracją 
zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 
5. Wykonawca  zobowiązuje  się  na  bieżąco konsultować z Zamawiającym wybór materiałów 
oraz kolorystykę . 
6. Materiały i części uzyskane z rozbiórki, które zostaną uznane przez Zamawiającego za 
nieprzydatne są uznane za odpady i winne być na koszt wykonawcy zutylizowane zgodnie z 
ustawą o odpadach. 
7. .Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z 
którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz ustawą z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 
8. Materiały i części uzyskane z rozbiórki uznane za przydatne stanowią własność 
Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla 
ich zachowania. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i 
części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i 
składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy 
transporcie na odległość do 5 km, chyba że wskazano inaczej w ofercie. 
9.  Wykonawca  może  podzlecić  roboty innym  jednostkom,  pod  warunkiem,  że  posiadają  
one odpowiednie  kwalifikacje  do  ich  wykonania,  a  Wykonawca  wskazał  w  ofercie,  że  
dana część  będzie  realizowana  przez  Podwykonawców.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
działania,  uchybienia  i  zaniedbania  każdego  Podwykonawcy,  jego  przedstawicieli,  jego 
pracowników  najemnych  i  robotników  w  takim  samym  stopniu  jakby  to  były  działania, 
uchybienia  lub  zaniedbania  jego  własnych  przedstawicieli,  pracowników  najemnych  i 
robotników. 
10.  Wykonawca  zrealizuje,  zgodnie  z  deklaracją  w  SIWZ,  przy  pomocy Podwykonawców 
następujący zakres robót: 
a)................................................................................................................................................ 
b) …........................................................................................................................................... 
c) ….......................................................................................................................................... 
11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania swoich podwykonawców jak za własne 
działania i zaniechania, przy czym strony są zobowiązane ustalić na piśmie zakres prac, które 
wykonywane będą przez podwykonawców.  
12. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy z  
podwykonawcą, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy lub umowy nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  
13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 12. zdanie drugie stosuje się odpowiednio.  
14. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu oznacza bezskuteczność wobec 
Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i umowy zawartej 
pomiędzy podwykonawcą i dalszym podwykonawcą. Nadanie listu poleconego zawierającego 
sprzeciw w ostatnim dniu obowiązywania terminu, o którym mowa w ust. 12, uważa się za 
zgłoszenie sprzeciwu w terminie.  



15. Umowy, o których mowa w ust 12 i 13 powinny być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
16. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego realizowania wymagalnych płatności na rzecz 
podwykonawców tak, aby nie narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 
6471 KC.  
17. W związku z art. 6471KC Wykonawca zobowiązuje się w terminie najpóźniej 5 dni, przed 
terminem zapłaty należnego mu wynagrodzenia doręczyć Zamawiającemu oświadczenia 
podwykonawców, z którymi zawarł umowy, że Wykonawca uregulował w całości należności za 
prace wykonywane przez podwykonawcę. Nie dostarczenie przedmiotowych oświadczeń 
spowoduje wstrzymanie płatności faktury do czasu ich przedłożenia.  
18. W przypadku, jeżeli podwykonawca wystąpi w oparciu o art. 6471KC o zapłatę do 
Zamawiającego, wówczas Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, a Wykonawca w 
terminie 5 dni zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem oraz w tym 
samym terminie złożyć stosowne oświadczenie w piśmie procesowym o przystąpieniu do procesu 
po stronie zamawiającego. Jeżeli roszczenie podwykonawcy jest zasadne lub Wykonawca nie 
udzieli odpowiedzi w terminie, wówczas Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty na rzecz 
podwykonawcy i o fakcie tym w terminie 5 dni powiadomić Wykonawcę. Zapłata 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców przez Zamawiającego powoduje zmniejszenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę zapłaconą na rzecz podwykonawców  
19. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązania, o którym mowa w ust. 18 
niniejszego paragrafu Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto. Zamawiający uprawniony jest w szczególności dokonania potrącenia z 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  
20. W przypadku gdyby Zamawiający z tytułu dochodzonych przez podwykonawców roszczeń 
został zobowiązany do ich zaspokojenia, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich 
kwot, do których zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający oraz dodatkowo Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz 
wszelkich innych kosztów, które poniósł Zamawiający.  

 
§ 6 

Wartość umowy i rozliczenie wykonanych robót 
 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie  ustalone na 
podstawie założonej oferty w wysokości …………………………………… netto, z 23% 
podatkiem VAT ....................... zł brutto 
(słownie: ..............................................................................................................................). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
3.Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego wraz z 
protokołem odbioru końcowego.   
4.Zapłata za faktury nastąpi w ciągu 30  dni, licząc od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 
końcowego odbioru robót  
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy 
 nr ....................................................................................................... 
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 



8. Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego 
wynagrodzenia. 

9. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczki. 
10. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę  
trzecią. 
11. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę ewentualnych kar umownych  z  potrąceń z 
przysługującego mu wynagrodzenia. 
12. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem VAT o NIP 655-184-01-01.  
13. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem VAT o NIP ……………… 
14. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. 
 

§ 8 
Zmiana ceny robót i roboty dodatkowe 

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zmian zakresu przedmiotu umowy 
na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji 
do realizacji. 
2.   Wartość  robót  wyłączonych  zostanie  ustalona  w  oparciu  o  zakres  wyłączonych  robót  i 
stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. 
3.   W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające z 
iloczynu   ilości   niewykonanych   jednostek   robót   i   cen   jednostkowych   z   kosztorysu 
ofertowego i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy. 
4.   Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których 
zakres  nie  przekroczy  50%  wartości  umowy,  na  powyższe  roboty  zostanie  udzielone 
zamówienie  z  wolnej  ręki,  po  przeprowadzeniu  przez  Zamawiającego  negocjacji  cen  z 
Wykonawcą. 
5.   W takim przypadku nastąpi zawarcie odrębnej umowy na roboty dodatkowe. 
6.   Za  roboty  dodatkowe  uznaje  się  roboty  nie  objęte  projektem  budowlano-wykonawczym  
i przedmiarami robót, których zakres nie przekroczy 50 % wartości umowy, ściśle związane z 
przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – wynikłe w  
czasie  realizacji  inwestycji,  których  wykonanie  stało  się  konieczne  na  skutek  sytuacji, 
których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć  oraz  gdy  z  przyczyn technicznych  lub 
gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia 
podstawowego. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zawarta odrębna umowa na 
roboty dodatkowe  w  oparciu  o  zaakceptowany przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i 
Zamawiającego „Protokół Konieczności". 
 

§ 9 
Rozwiązanie i zmiana warunków umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1.1  Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  lub  przerwał  roboty z 
przyczyn   niezależnych   od   Zamawiającego   i   nie   wznowił   ich   pomimo   wezwań 
Zamawiającego przez okres dłuższy niż  2 tygodnie, 
 
1.2   w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia umowy,  



Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, 
1.3  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją przetargową lub też 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
1.4  Wykonawca  bez  zgody  Zamawiającego  zleci  przeprowadzenie  wszystkich  robót  lub 
przeważającej ich części Podwykonawcom. 
2.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
postanowienia szczegółowe: 
2.1.W   terminie   14   dni   od   daty   odstąpienia   od   umowy   Wykonawca   przy   udziale 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia, 
2.2.Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt 
strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 
2.3.Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych dla tego 
zadania, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych   
niniejszą   umową   -   jeżeli   odstąpienie   od   umowy   nastąpiło   z   przyczyn niezależnych od 
niego - w celu odkupienia ich od Zamawiającego. 
3. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku: 
3.1.  wystąpienia  ograniczenia  zakresu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na 
podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  na  skutek  okoliczności,  których  nie 
można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji, 
3.2. wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne warunki 
Umowy (termin, zakres, wartość Umowy). 
4. Zmiana terminu  wykonania  przedmiotu  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach, gdy: 
4.1.opóźnienie  terminu  wykonania  przedmiotu  Umowy  nie  jest  zależne  od  Wykonawcy. 
Termin  ten  zostaje  wówczas  przedłużony  o  czas  trwania  zaistniałych  okoliczności  –  do 
czasu ustąpienia tych okoliczności; 
4.2. wystąpią roboty dodatkowe lub zamienne; 
4.3. wystąpią na nieruchomości zdarzenia niemożliwe do przewidzenia wcześniej; 
4.4. wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania (np.: zmieniające pozwolenie na 
budowę); 
4.5. wystąpią niezależne od Wykonawcy opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych, 
których nie można uzyskać od innych producentów (dostawców.). 
5.  Zmiana zakresu rzeczowego umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia różnic w  obmiarach w 
stosunku do przedmiarów robót. 
6.  Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku: 
6.1. zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy,  na skutek okoliczności, których nie można było 
przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji; 
6.2.wprowadzenia rozwiązań zamiennych niezbędnych z punktu widzenia realizacji całości 
zamówienie, których nie można było wcześniej przewidzieć (np. ukryte wady projektowe 
ujawnione   na   etapie   realizacji   inwestycji,   rozbieżności   w   stosunku   do   założeń 



projektowych) polegające np. na zamianie technologii wykonania danego elementu, jego 
parametrów, materiałów użytych do jego wykonania 
6.3. urzędowych zmian w obowiązujących przepisach, podatkowych, w tym zmiany w podatku 
VAT. 
7. Odstąpienie od umowy lub zmiana warunków umowy powinny nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
8.  Zmiany  warunków  Umowy  określone  w  ust  3-6  nastąpią  w  formie  pisemnej  w  oparciu 
o sporządzony aneks do Umowy. 
9.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
9.1.  Zamawiający  bez  uzasadnionej  przyczyny  odmawia  odbioru  robót  bądź  odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót. 
 

§ 10 
Kara umowna 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień opóźnienie w stosunku do terminu określonego w § 3 ust 1 umowy, 
jednak kara taka nie może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia, 
b) za  opóźnienie  w  przystąpieniu  do  usuwania   zaistniałych  w  wyniku  prowadzenia robót 
awarii oraz brak naprawy powstałych uszkodzeń i zniszczeń  - w wysokości 500,00zł za każdy 
dzień opóźnienia w   usunięciu przedmiotowych awarii lub uszkodzeń, licząc od dnia  kazanego 
przez Zamawiającego, 
c) za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia brutto Umowy,   za każdy dzień przerwy potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, 
d) w przypadku 2 – krotnego wprowadzenia przez Wykonawcę na Teren Budowy  
podwykonawców bez wiedzy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego.   
za   wprowadzenie   Podwykonawcy   na   Teren   Budowy   przed   przedstawieniem 
Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą (lub jej projektu) – w wysokości 1.000,00 zł. za każdy   
taki   przypadek,   z   wyjątkiem   sytuacji   kiedy   wprowadzenie   Podwykonawcy 
spowodowane   było   koniecznością   natychmiastowego   działania   w   celu   zapobieżenia 
katastrofie lub w celu uniknięcia strat, 
e) za  opóźnienie  w  dostarczeniu  umowy,  o  której  mowa  w  §  5  ust 12  Umowy –  w 
wysokości  100,00  zł,  za  każdy  dzień  opóźnienie,  liczony  po  upływie  3  dni  od  zawarcia 
przedmiotowej umowy do dnia przedstawienia jej Zamawiającemu, 
f) za  opóźnienie  w  przekazaniu  Zamawiającemu  dokumentów  pozwalających  na dokonanie  
odbioru  przez  Komisję  Odbiorową,  wymienionych  §  12  ust  4  Umowy  -  w wysokości 
100,00zł  za każdy dzień opóźnienia. 
g) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w 
wysokości  0,2%  wynagrodzenia  umownego  za  wykonany  przedmiot  odbioru  za  każdy 
dzień  opóźnienia  liczony  od  dnia  wyznaczonego  na  usunięcie  wad,  jednak  kara  taka  nie 
może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia. 
i) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 



2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale innych 
niż podano w § 9 ust 9. 
3. Finansowe obciążenia Wykonawcy z tytułu kar umownych zostaną potrącone Wykonawcy z 
należnego mu wynagrodzenia. 
4. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 
Szkoda i ubezpieczenie 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przy 
wykonywaniu niniejszej umowy. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona przez Wykonawcę jest 
większa  od  zastrzeżonej  kary  umownej  Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  od  Wykonawcy 
roszczenia  uzupełniającego  (różnicy  pomiędzy  wysokością  wyrządzonej  szkody  a  
zastrzeżoną karą umowną). 
2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktu od:   
a)  wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, 
urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z 
wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto niniejszej umowy,   
b) Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie 
mniejszą  niż  kwota brutto niniejszej umowy przez okres obowiązywania umowy. 
Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody dotyczące 
pracowników i  osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.  
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginały wyżej wymienionych 
polis do dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
3. Nie przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyżej wymienionych polis w terminie 
określonym w ust. 3 skutkować: będzie: 
- naliczeniem kary umownej w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w par. 6 przedmiotowej umowy  za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu  
Zamawiającemu wyżej wymienionych polis. 
- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 
naliczyć karę umowną w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
par. 6 przedmiotowej umowy.  
4. Kary umowne przewidziane przedmiotową umową podlegają sumowaniu. 
5. Umowy ubezpieczeniowe wymienione w ust. 2 muszą obejmować Podwykonawców w takim 
zakresie jak Wykonawcę.  
6. Odpisy/kopie polis wyszczególnionych  w ust.2 lit. a i b stanowią integralną część umowy.  
 

§ 12 
Przekazanie i odbiór robót. Rozliczenie końcowe 

1.Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
-  odbiór końcowy całości robót objętych zamówieniem. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego . Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbioru wpisem do 
Dziennika budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek odebrać w.w. roboty w 
terminie 3 dni od zgłoszenia.   W przypadku, gdy pomimo prawidłowego zgłoszenia robót do 



odbioru, Inspektor Nadzoru nie przeprowadzi czynności odbioru, Wykonawca ma prawo 
kontynuować roboty. 
3. W wypadku zakrycia Robót przed ustalonym terminem odbioru lub nie zgłoszenia robót do 
odbioru Inspektor Nadzoru ma prawo żądać odkrycia robót. W tym przypadku koszty odkrycia, a 
także ponownego wykonania robót poniesie Wykonawca. 
4.Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru 
końcowego: 
4.1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika budowy i 
potwierdzeniu   gotowości   do   odbioru   końcowego   przez   Inspektora   nadzoru   wpisem w 
dziennik  budowy  -  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  pisemnie  o  gotowości  do 
odbioru końcowego. 
4.2.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości 
do  odbioru  końcowego  -  wszystkie  dokumenty  pozwalające  na  dokonanie  odbioru  przez 
Komisję Odbiorową tzn.: 
a) dokumentację powykonawczą  tj. ksero dokumentacji projektowej podstawowej z 
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji kontraktu – w 2 egzemplarzach, 
b)   rysunki zawierające wprowadzone zmiany – w 1 egzemplarzu, 
c)   dzienniki budowy, 
d) wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie 
programem zapewnienia jakości, 
e) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty itp. wbudowanych materiałów wydane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
f)   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
g)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przyjętą do zasobów geodezyjnych Starostwa 
Powiatowego w Busku-Zdroju (w 3 egzemplarzach) lub kopię dokumentów przekazanych do 
w.w. organu wraz z potwierdzeniem daty złożenia, 
h)  oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w projektach technicznych i specyfikacjach  
technicznych wykonania i odbioru robót. 
Wszystkie   przekazane   Zamawiającemu   w.w.   dokumenty   powinny   zostać   uprzednio 
sprawdzone i zatwierdzone przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tylko takie zostaną 
potraktowane jako prawidłowo złożone. 
4.3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących  
przedmiot  umowy  w  ciągu  14  dni  od  daty złożenia  kompletu  dokumentów (lub ostatniego 
brakującego dokumentu) i powiadomi uczestników odbioru. 
4.4. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić  w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. 
4.5. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Protokół powinien  zawierać 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w tej dacie wad. 
4.6. Protokół Odbioru Końcowego stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i 
zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia. 
 
5. Wady ujawnione w trakcie odbioru: 



Jeżeli   w   toku   czynności   odbioru   końcowego   zostaną   stwierdzone   wady   lub   usterki,   
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, i nie mają charakteru istotnego Zamawiający sporządzi 
protokół i określi w nim termin ich usunięcia; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
- jeżeli  nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
- jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający może: 
-  podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru – aż do czasu usunięcia wad, 
- odstąpić od umowy, 
-  żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, 
6.Wykonawca   zobowiązany   jest   do   zawiadomienia   Zamawiającego   o   usunięciu   wad   i 
zgłoszeniu gotowości do ponownego odbioru. 
7.  Zamawiający  wyznacza  terminy  przeglądów  oraz  sprawdzenia  usunięcia  stwierdzonych 
usterek  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji.  Z  powyższych  przeglądów  sporządzane  zostaną 
protokoły. 

§ 13 
Gwarancja jakości i rękojmia 

1.   Wykonawca   bierze   pełną   odpowiedzialność   za   odpowiednie   wykonanie,   stabilność   
i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu budowy i za metody użyte przy budowie. 
2. Wykonawca  udziela   gwarancji i rękojmi  na   wykonane   roboty   budowlane   oraz   
zastosowane materiały:  60  miesięcy  od  dnia  dokonania  odbioru  robót  budowlanych  i  
podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru końcowego przez Zamawiającego. 
3. W  dniu  podpisania  bezusterkowego  Protokołu  Odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
Zamawiającemu „Kartę Gwarancji” na wykonanie zakresu niniejszej Umowy. 
4.   W  okresie gwarancji i rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego 
na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości 
przeprowadzonych robót lub zastosowanych materiałów. 
5. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi pisemnie 
Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia. 
6.  Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia usterek w ciągu 3 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 
7.   Usunięcie usterek powinno nastąpić w okresie 7 dni. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego pisemnie. 
8.  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  terminie  określonym  w  pkt.7  bez  uzasadnionej 
przyczyny,  Zamawiający  może  zlecić  usunięcie  ich  stronie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy.   W   tym   przypadku   koszty   usuwania   wad   będą   pokrywane   w   pierwszej 
kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie 
gwarancyjnym w kwocie …......................., co stanowi 5%  wartości umowy brutto, dostarczone 
zostało Zamawiającemu w dniu podpisania umowy w formie ………………………..…………. 
 
2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania jest nieodwołalne, 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 



 
3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w następujący sposób: 
3.1. 70% t.j. …....................... w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, 
3.2. 30% t.j.  …....................... w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi 
 
4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i 
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 
 

§ 15 
Przepisy bhp i ppoż 

Wykonawca   podczas   budowy   na   całym   jej   terenie   zobowiązany   jest   stosować   się   
do wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 
 

§ 16 
Ustalenia końcowe 

1.   Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  będą  się  odbywały  za  zgodą  obu  stron  w  formie 
pisemnych aneksów. 
2.   Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie   której   dokonano   wyboru   Wykonawcy,   chyba   że   Zamawiający   przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ  oraz określił 
warunki  takiej  zmiany.  
3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje  się przepisy kodeksu 
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych,  a w sprawach procesowych przepisy 
kodeksu  postępowania cywilnego. 
4.   Właściwym  dla  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 
6. Treść zawartej Umowy jest jawna. Wyłączenie jawności co do poszczególnych zapisów 
Umowy może wynikać wyłącznie z obowiązującego prawa 
7. Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy  i  trzy 
dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 

Wykonawca:                                                                                           Zamawiający: 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do umowy 
KARTA GWARANCYJNA 



 
określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji jakości 

Gwarant : 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Upoważniony 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
2. Nazwa budowy: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
3. Nazwa miejscowości , ulicy i nr posesji: 
………………………..…………………….………………….  
4. Data przekazania przedmiotu umowy do użytku:  
 
Dzień -…….. miesiąc -………………………rok-…………… 
 
5. Ogólne warunki gwarancji jakości:  
5.1 Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane została 

wykonana zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – 
budowlanymi.  

5.2.  Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych (wpisanych) w 
prowadzonym przez Zamawiającego (Użytkownika) „Rejestrze reklamacji i dokonanych 
napraw „ i zgłoszonych przez niego na piśmie (pismo, fax.) podającym rodzaj wady i 
ewentualną przyczynę w okresie trwania gwarancji jakości, określonych w pkt. 6.  

5.3.  Gwarant zobowiązuje się do wykonania napraw w okresie gwarancji i rękojmi w 
najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, 
jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  

5.4.  Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w terminach podanych w pkt. 
5.3 od daty zawiadomienia Zamawiającego (Użytkownika) przez Gwaranta o dokonaniu 
naprawy pod rygorem skutków prawnych.  

5.5.  Jeżeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji 
spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Gwarant 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.  

5.6.  W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości 
zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego 
usunięcia, a w przypadkach wymiany urządzeń bądź elementów okres gwarancji jakości dla 
tych usuniętych wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady.  

          Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek :  
            a) siły wyższej , przez co strony rozumieją : stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny,   
 b) normalnego zużycia ……………………. lub jego części, 



            c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a   szczególnie użytkowania przedmiotu 
gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.  

 
8. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe , liczony od daty odbioru ostatecznego przez 

Zamawiającego ( Użytkownika ) wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub 
wykrycia wady , nie określa natomiast trwałości przedmiotu gwarancji i wmontowanych 
urządzeń.  

 
9. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający (Użytkownik) zobowiązuje się do przechowywania otrzymanych w 
dniu odbioru dokumentów związanych z prawidłowym użytkowaniem i eksploatacją 
przedmiotu gwarancji.  

 
Czas gwarancji wynosi: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 5 lat, 
licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Jeżeli na 
poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 
5 lat, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej 
przez producenta. 
 
8. Gwarant nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, 

jeżeli wada ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby 
w terminie zawiadomiono wykonawcę o zaistniałej wadzie.  

 
9. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie w związku z 
usuwaniem wad.  

 
 

        WYKONAWCA 
  
................................................  

                                                                                                           / podpis i pieczątka/  
Warunki gwarancji przyjął:  
INWESTOR (UŻYTKOWNIK)  
 
................................................  
         / podpis i pieczątka/  
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                                                            B-00.00 
                     WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I O DBIORU ROBÓT 
                                            
1. Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji  

PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji: 
Tysiącletnia Wiślica- śladami świetności-Urządzenie ścieŜki historycznej, prace remontowe obiektów zabytkowych: pawilon 
archeologiczny, grodzisko, oświetlenie podziemia Bazyliki, Rynek w Wiślicy –wiata przystankowa. 
 
1.2  Zakres stosowania 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót 

Roboty budowlane obejmujące wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu realizację inwestycji: Tysiącletnia Wiślica- 
śladami świetności-Urządzenie ścieŜki historycznej, prace remontowe obiektów zabytkowych: pawilon archeologiczny, grodzisko, 
oświetlenie podziemia Bazyliki, Rynek w Wiślicy –wiata przystankowa. 
 
1.4  Podstawowe okre ślenia 

UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Przedmiar robót  – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane  – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Budowa  – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
 
Teren budowy  – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
 
Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  prowadzenia budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy  – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, ksiąŜka obmiarów.  
 
Dokumentacja powykonawcza  – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 
 
Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy  – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych 
robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, 
Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami 
Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania 
i Odbioru robót budowlano – montaŜowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do 
przekazanej dokumentacji. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru naleŜy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem. 
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

1.5.1.  Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w 
umowie o wykonanie robót. 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy, w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru robót 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu 
ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie. 

1.5.2.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią integralną część 
umowy. 
1.5.3  Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ do zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia 
zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne 
itp. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.  

2. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów uŜytych do realizacji robót. 

Do wykonania robót budowlanych naleŜy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 
414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano 
atest zgodności mający w zaleŜności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeŜeli nie są objęte certyfikacją opisaną w 
pkt. poprzednim.  
Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, 
powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
Jeśli Wykonawca wbuduje materiały nie spełniające wymagań jakościowych musi liczyć się  
z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
UWAGA: 
Nazwy własne materiałów i urz ądzeń zastosowanych w projekcie i przywołane w przedmiar ze robót słu Ŝą określeniu 
standardów jako ściowych  i technicznych. 
Istnieje mo Ŝliwo ść zamiany tych materiałów i urz ądzeń na równowa Ŝne po uzgodnieniu z Inwestorem . 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie bezpieczeństwo, wymaganą jakość oraz 
terminowość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
               
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
przewoŜonych materiałów. 
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie 
obciąŜeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający jest upowaŜniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i 
odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu 
budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. Kontrola jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi Wykonawca. 
 
7. Obmiar robót 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w kosztorysie 
ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie 
dokonywanego obmiaru.  
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
 
8. Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów  
  W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiór częściowy 
� odbiór końcowy 
� odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
       Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieŜącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań 
kontrolnych w czasie odbioru. 
8.3 Odbiór cz ęściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy 
umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia 
faktury. 
8.4 Odbiór  ko ńcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
  
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
   C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
    E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
    F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy odbiorach końcowych 
wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
    G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego 
przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy  
 
2/  Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
� szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
� dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru 
� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
� recepty robocze i ustalenia technologiczne 
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� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

� ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
� inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie 

(UE) 
 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ustaloną dla danej pozycji 
przedmiaru. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

� robociznę bezpośrednią 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaŜ, 

demontaŜ na stanowisku pracy) 
� koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
� oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę  
� ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących  

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 
wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach umowy. 
 
10. Przepisy zwi ązane 

� Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych 
rodzajów robót są podane w punkcie 10. kaŜdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
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                                                       B - 01.00 
ROBOTY BUDOWLANE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w ramach Budowy: Tysiącletnia Wiślica- śladami świetności-Urządzenie ścieŜki historycznej, prace remontowe obiektów 
zabytkowych: pawilon archeologiczny, grodzisko, oświetlenie podziemia Bazyliki, Rynek w Wiślicy –wiata przystankowa. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 

� robót ziemnych 
� fundamentów 
� konstrukcji drewnianej wiaty 
� pokrycia dachu i obróbek blacharskich  
� ścian warstwowych 
� podłoŜy i posadzki 
� osadzenia stolarki 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

2.  Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.1 Zbrojenie 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 stal A-
III N (RB500W), A-0 (StOS-b) ; średnice jak w dokumentacji. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne 
są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

2.2 Beton 
Beton do wykonania podstawowych elementów Ŝelbetowych jest klasy: B-20 (C16/20) 

 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K-3. 

2.3 Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze – wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
 
2.4 Drewno lite na konstrukcj ę drewnian ą i wi ęźbę dachow ą 
Wiatę wykonać w konstrukcji drewnianej z tarcicy struganej, nasyconej, malowanej wysokogatunkową lakierobejcą w kolorze cedru. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Tarcica powinna być przed uŜyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 
Według PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych naleŜy stosować drewno iglaste, a stosowanie innych gatunków drewna 
dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., naleŜy 
wykonywać z drewna dębowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. 
Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych 
przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 
912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
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Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami 
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 
 
Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach technicznych. 
 
2.5 Podło Ŝa i posadzki  - podłoga kiosku z desek struganych grubości 25mm na zakład na płytach podłogowych Fermacell. 
Izolacja styropianowa PS-20 gr. 10cm. 
 
2.6 Ściany warstwowe  z płyty OSB gr. 18mm malowanej jak elementy konstrukcji. Izolacja z folii wiatrochronnej. Izolacja 
termiczna z wełny mineralnej 10cm+4cm. 
 
2.7 Pokrycie dachu: 

• blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7cm na rąbek stojący na folii systemowej układana na deskowaniu pełnym (płyta OSB 
18mm).  

• Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej. 
• Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. 
• Izolacja termiczna w części ogrzewanej - wełna mineralna 15cm+4cm. 
• Podbitka z płyt g-k na ruszcie metalowym. 
• Podbitka okapów - deski strugane na zakład 1,8cm. 

 
Wszystkie elementy podbitek oraz płyt OSB w elewacji malować jak elementy konstrukcji. 
 

2.8 Materiały izolacyjne 

Płyty styropianowe 

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do 
izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie moŜna było ich oddzielić 
od siebie 

Szczegółowe wymagania dotyczące styropianów określone są w aprobatach technicznych ITB stwierdzających przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

Wełna mineralna  - Płyty z wełny mineralnej wytwarzane są z włókien mineralnych z dodatkiem lepiszcza oraz środków 
hydrofobizujących. Kształt płyt winien być regularny, krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej 
powierzchni powinna być jednorodna.  

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze – wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
 
 
2.8 Stolarka okienna - indywidualne zestawy szklane ze szkła bezpiecznego klasy P2 nieotwierane osadzone w ramie 
drewnianej. 
 
2.9 Drzwi zewn ętrzne  przeszklone, drewniane, w kolorze konstrukcji. 
 
2.10 Panele przystanku  - szkło bezpieczne P2 lub hartowane szlifowane na uchwytach aluminiowych mocowanych do słupów. 
 
2.11 Wyposa Ŝenie : przystanek wyposaŜyć w ławkę drewnianą z oparciem oraz podświetlaną gablotę informacyjną. 
 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

4. Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne zaleca się wykonać ręcznie lub drobnym sprzętem mechanicznym pod nadzorem archeologicznym, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na moŜliwość kolizji z uzbrojeniem podziemnym. 
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 5.3 Przygotowanie  i monta Ŝ zbrojenia 
Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, 
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. 
 
5.4 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

� wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
� wykonanie zbrojenia, 
� przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,  
� wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
� gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być 
podane: 

� data, rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub części budowli, 
� wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej, 
� daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy 

badań, 
� temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

 

5.5 Konstrukcja drewniana 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości do +50mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości do +3 mm lub do –1 mm 
- w grubości do +1 mm lub do –1 mm 

Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe : 

- dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości +2 mm i –1 mm dla 20% ilośc 

- dla łat o grubości powyŜej 50 mm: w szerokości +2mm i –1 mm dla 20% ilości, w grubości +2 mm i –1 mm dla 20% 
ilości 

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2 mm. 
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i -2 mm. 

5.6 Łączniki 

Gwoździe naleŜy stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12 Śruby z łbem sześciokątnym naleŜy stosować wg. PN-EN-ISO 
4014:2002, z łbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121 
Nakrętki sześciokątne naleŜy stosować wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby kwadratowe naleŜy stosować wg PN-59/M-82010. 
Wkręty do drewna naleŜy stosować: 

- z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
- z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
- z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

Przy wykonywaniu konstrukcji drewnianej dopuszcza się następujące odchyłki:– w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach 
rozstawu belek;  do 1 cm w osiach rozstawu krokwi; w długości elementu do 20 mm; w odległości między węzłami do 5 mm;  w 
wysokości do 10 mm. Elementy konstrukcji drewnianej stykające się z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 
warstwą papy. Złącza ciesielskie muszą przylegać do siebie całymi płaszczyznami; moŜna je uznać za prawidłowe, jeśli w Ŝadnym 
miejscu nie da się wcisnąć zapałki. Łączniki stalowe naleŜy przybijać w taki sposób, aby obciąŜenie nie powodowało wyciągania 
gwoździ.  

5.7 Wykonanie pokrycia dachowego z tytanowo-cynkowe j oraz obróbek blacharskich  
Roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej -150C. Robót nie wolno 
wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Wyroby z blachy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002. 

Zakłady wyrobów z blachy tytanowo-cynkowej układane na ciągłym podłoŜu, naleŜy wykonywać na rąbek stojący. 
Blachę przycina się za pomocą noŜyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły noŜyc do blach. 

Nie wolno do cięcia uŜywać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę. Po cięciu i 
wierceniu naleŜy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach. 

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemoŜliwienia 
przedostawania się śniegu i kurzu. 
Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu i montaŜu naleŜy zamalować farbą zaprawową.  
Rury spustowe i rynny z blachy tytanowo-cynkowej systemowe w kolorze zgodnie z projektem. 
Przekroje poprzeczne rynien i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999. 
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6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1 Zbrojenie  podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Sprawdzeniu podlegają: 

� średnice uŜytych prętów 
� dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno przekraczać 3%  
� róŜnice w rozstawie strzemion -  nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
� rozstaw prętów – róŜnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w innych elementach 0,5 

cm  
� róŜnice długości prętów, połoŜenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od dokumentacji 

projektowej o więcej niŜ ± 5 cm 
� otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych 
� powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoŜenie w czasie betonowania i zagęszczania 
 

6.2 Betonowanie -kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

� Szalunków 

� Zbrojenia 

� Osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących 

� Receptury betonu 

� Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

� Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania 

� Dokładności prac wykończeniowych 

� Pielęgnacji betonu. 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań naleŜy przyjmować wg PN-63/B-06251, betonu wg  PN-88/B06250: 
 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka  obmiarowa 
 Jednostki obmiarowe poszczególnych robót takie jak w przedmiarze robót. 

  
8. Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. Podstawowym kryterium odbioru są warunki ustalone w normach dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy zwi ązane 
Normy 
PN-ISO 6935-1:1998         Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991         Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania  
PN-ISO 6935-2:1998          Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-1:1991         Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe  wymagania  

                                   Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215                   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
                                           2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany     1. BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251                       Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
                                           Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania.  
                                           Stal do zbrojenia  betonu. Gatunki. 
PN-B-06250                        Beton zwykły 
PN-B-06251                        Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
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PN-B-06712                   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-32250                       Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-EN 338:2004                Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-EN 518:2000                Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących  
                                           sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
PN-EN 519:2000                Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo  
                                           metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
PN-C-04906:2000              Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

PN-B-20130:1999               Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1) 
BN-84/6755-08                   Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty  
N-61/B-10245                Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze 
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                 E -01.00  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
                        KOD CPV- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
 
1.WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji elektrycznych związanych z inwestycją:  Tysiącletnia Wiślica- śladami świetności-Urządzenie ścieŜki historycznej, prace 
remontowe obiektów zabytkowych: pawilon archeologiczny, grodzisko, oświetlenie podziemia Bazyliki, Rynek w Wiślicy –wiata 
przystankowa. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3  Zakres robót 

� przepięcie instalacji elektrycznej z istniejącego kiosku 
� wykonanie zasilania  
� wykonanie obwodów  instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia 
� wykonanie rozdzielnicy 
� oświetlenie elektryczne 
� ogrzewanie - grzejnik elektryczny 
 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” 
2.1  Zasilanie – kabel  YKY 5x6 układanym na całej długości w rurze  AROT 50       
2.2. Rozdzielnica na ścienna: obudowa RN 2x12-55 IP66 wyposa Ŝona w : FR304 32A- 1 szt; P304 25/0,03A-1 szt; S301  B6-
2szt; S301 B16-1szt;   wyposaŜoną w listwy N+PE   
       
2.3 Instalacja o świetlenia podstawowego -  przewody  YDYŜo 3x1,5mm², oprawy  2x40W, IP65, osprzęt ( puszki, wyłączniki, itp.) 

szczelny – IPmin=44 

2.4 Instalacja gniazd wtykowych 230V,50Hz ogólnego przeznaczenia -  przewód YDYŜo 3x2,5mm²;750V; 

gniazda 230V,AC natynkowe 16A, szczelne – IPmin=44. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót montaŜowych instalacji Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze specjalistycznych 
narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie montaŜu kabli i ich 
zarabiania. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
Po zakończeniu robót wykonać pomiary izolacji przewodów, skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, badanie wyłączników 
róŜnicowoprądowych. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurach ochronnych i uszczelnić p.poŜ. Całość robót wykonać 
zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami przestrzegając przepisów BHP i ppoŜ. oraz STWiOR. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka  obmiarowa 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót jak w „przedmiarze robót”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. Podstawa płatno ści 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy zwi ązane 
• PN-84/E-02033- Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
• PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki 
izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi 
• PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

• PN-IEC 60364-1 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
• PN-IEC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne 
• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 
• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
• PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 
• PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne 
wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenia odbiorcze. 
• Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

TEMAT PROJEKTU: 
 
TYSIĄCLETNIA WI ŚLICA, ŚLADAMI PRZESZŁO ŚCI  

REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z ULICAMI 
PRZYLEGŁYMI 

 
 
 

ZAKRES ROBÓT: 
 

1. Wymiana nawierzchni chodników utwardzonych masą asfaltową na brukowaną. 
Wymiana latarni oświetleniowych. Uporządkowania terenów zielonych. 
Rozbiórka i montaż nowej wiaty przystankowej. Prace dotyczą parku przy ulicy 
Rynek w Wiślicy. Lokalizacja: Wi ślica, ul. Rynek, działka nr 431. 

2. Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonego płytkami betonowymi 50 x 50 x 
7 cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu 
Behaton. 
Lokalizacja: Wi ślica, ul. Targowa, działka nr 430 

3. Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Okopowej kostką 
brukową betonową wibroprasowaną typu Behaton 
Lokalizacja: Wi ślica, ul. Okopowa, działka nr 923 

4. Utwardzenie nawierzchni ulicy Plac Solny kostką brukową betonową 
wibroprasowaną typu Behaton . 
Lokalizacja: Wi ślica, ul. Plac Solny, działka nr 434  
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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

SST-00 
 

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogólne 
 
Temat projektu: 
 
TYSIĄCLETNIA WI ŚLICA, ŚLADAMI PRZESZŁO ŚCI  REWITALIZACJA RYNKU 

WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI 
 
ZAKRES ROBÓT: 

 
1. Wymiana nawierzchni chodników utwardzonych masą asfaltową na brukowaną. 

Wymiana latarni oświetleniowych. Uporządkowania terenów zielonych. 
Rozbiórka i montaż nowej wiaty przystankowej. Prace dotyczą parku przy ulicy 
Rynek w Wiślicy. Lokalizacja: Wi ślica, ul. Rynek, działka nr 431. 

2. Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonego płytkami betonowymi 50 x 50 x 
7 cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu 
Behaton. 
Lokalizacja: Wi ślica, ul. Targowa, działka nr 430 

3. Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Okopowej kostką 
brukową betonową wibroprasowaną typu Behaton 
Lokalizacja: Wi ślica, ul. Okopowa, działka nr 923 

4. Utwardzenie nawierzchni ulicy Plac Solny kostką brukową betonową 
wibroprasowaną typu Behaton . 
Lokalizacja: Wi ślica, ul. Plac Solny, działka nr 434  

 
 
INWESTOR: Gmina Wi ślica 
ul. Okopowa 8 
28 – 160 Wiślica 
Powiat Buski 
Województwo Świętokrzyskie 
 
 
Wymagania ogólne. 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. 
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
 
1.4.1. Zgodność robót z normami. 
 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich 
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i 
być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub 
odpowiednich norm krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.  
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 
 
1.4.2. Niektóre określenia podstawowe. 
 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
 
• Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą 
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity); 
 

• obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
 

• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
 

• budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, 
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 
 
• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 
z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 
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• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 
 
• roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego; 
 
• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym; 
 
• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki; 
 
• teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
 
• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
budowlanych; 
 
• pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 
 
• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu 
i inne dokumenty wykonawcy; 
 
• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
 
• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 
 
• właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosowanie do ich właściwości; 
 
• wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową; 
 
• Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje 
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Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 
 
• Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 
 
• Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez 
Wykonawcę wg Kontraktu, 
 
• Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych, 
 
• Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione 
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez 
Zamawiającego Robót, 
 
• Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 
celów Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 
 
• Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 
 
• Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 
być dostarczone urządzenia i materiały, 
 
• Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone 
przez Wykonawcę na mocy Kontraktu, 
 
• Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN 
– niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e). 
 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami 
specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
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występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowców oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

1.5. Teren budowy. 
 

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Wiślica w następujących 
lokalizacjach:  

• Wiślica, ul. Rynek, działka nr 431. 
• Wiślica, ul. Targowa, działka nr 430 
• Wiślica, ul. Okopowa, działka nr 923 
• Wiślica, ul. Plac Solny, działka nr 434  

 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy. 
 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu 
zamawiający przekazuje wykonawcy: 
• dokumentacje techniczną, 
• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać 
realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa. 
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1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiały pylące ) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 



str. 8 
 

1.5.7 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/Kierownika projektu i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektor/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową 
 
1.6. Projekt organizacji robót. 
 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

• projekt organizacji robót, 
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
• plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
• program zapewnienia jakości. 

 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Projekt powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją    umowy do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać    proponowany postęp 
robót podzielony na etapy tygodniowe. 
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1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych 
dla zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. 
 
1.6.5. Program zapewnienia jakości. 
 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywania robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
• w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
1.7. Dokumenty budowy. 
 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). 
zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
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robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko 
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne 
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak 
i zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 
1.7.2. Książka obmiarów. 
 

Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 
Oprócz dokumentów wymienionych powyżej dokumentacja budowy zawiera również: 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne, 
• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Opinię ekspertów i konsultantów, 
• Korespondencja dotycząca budowy. 
 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
1.8.1. Informacje ogólne. 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze, 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 



str. 11 
 

• Dokumentacja powykonawcza, 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane 
przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
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2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA. 
 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów 
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonywania prób materiałów otrzymywanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania 
i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 
• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
 
• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
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atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z palcu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 
 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na trzy tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany 
i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi 
w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacji umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później 
zmieniany 
bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. TRANSPORT. 

 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 

 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej. 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
• projekt organizacji budowy. 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

5.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5. 
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 
zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 

5.2. Pobieranie próbek. 
 

Próbki do badań będą z zasady 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. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 

5.3. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacja umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż wg terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 

5.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów 
• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
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5.5. Wyniki kontroli. 
 

Wyniki kontroli przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i administracyjnej strony budowy muszą być zapisywane na bieżąco Dzienniku 
Budowy 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

6. ODBIORY ROBÓT. 
 

Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

6.1. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 

6.2. Odbiór ostateczny ( końcowy) robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
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odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
specyfikacją techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, 
Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej 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. 
 

6.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest 
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
• Dzienniki Budowy, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 

6.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy 
Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 
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pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 
krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami 
innych norm. 
 

9. NORMY I NORMATYWY. 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 
poz. 2016 ). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 
• Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 
401) 
20 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. 
nr 26 poz. 313) 
• PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53) 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

SST-01 
 

Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące placu budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują�wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
• Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
• Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
• Wyposażenie placu budowy w instalacje; 
• Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
 
 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wytycznymi zawartymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 
budowy. 

3. SPRZĘT. 
 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 
sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 
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4. TRANSPORT. 
 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 
 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie 
robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 
 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować�teren, na którym te roboty mają�być�wykonane, a w 
szczególności: 
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
• oznakować obszar prac 
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować�budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, 
maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 
• usuwać  z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
Stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 
 

Teren jest utwardzony, w bezpośrednim sąsiedztwie działek Inwestycyjnych znajdują 
się liczne ulice o nawierzchni utwardzonej. 
 

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
 

Wymagania ogólne: 
• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 
obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 
• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 
niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 
lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać  
określone wymagania użytkowe; 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów 
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budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich 
powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych 
w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy 
oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów 
z magazynu. 
 

5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 
 

Instalacje elektryczne: 
• Zapotrzebowanie budowy na energię�elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń�mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 
budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być�wykonywane w sposób zgodny 
z aktualnymi przepisami. 
• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
• Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 
przestrzegać następujących zasad: 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być�w trakcie 
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub normami, 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 
- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 
Na budowie należy wykonać�instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 
 

5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu 
budowy. 
 

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę�możliwości magazynować w bezpośredniej 
bliskości miejsca ich wbudowania, 
• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane 
na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 
 

5.4. Zakres robót do wykonania. 
 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
• wyposażenie placu budowy w instalacje, 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 

Jak dla wymagań ogólnych. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane 
w punkcie 5. 
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

SST-02 
 
CPV- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
 
Roboty rozbiórkowe. 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowymi, związanych z 
realizacją robót określonych w temacie projektu i zakresie robót na stronie pierwszej 
opracowania. 
W ramach projektu projektuje się: 
- przebudowę nawierzchni chodników w obrębie parku przy ulicy Rynek, 
- wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Targowej, 
- wykonania nawierzchni utwardzonej kostką brukową  na fragmencie ulicy Okopowej 
- wykonania chodników i nawierzchni ulicy przy Placu Solnym 
- rozebraniu wiaty przystankowej oraz montażu dwóch wiat przystankowych 
prefabrykowanych z gotowych elementów aluminiowych i szklanych. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych przy wykonaniu następujących prac: 
 
• Rozebranie nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy chodników w obrębie parku przy ulicy 
Rynek  
• Rozebranie istniejącej nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych wraz z podbudową 
chodnika przy ulicy Targowej. 
•  Częściowe rozebranie i niwelacja istniejącej nawierzchni utwardzonej kruszywem przy 
ulicy Okopowej. 
•  Częściowe rozebranie i niwelacja istniejącej nawierzchni utwardzonej kruszywem przy 
ulicy Plac Solny. 
1.Rozebraniu wiaty przystankowej w obrębie parku przy ulicy Rynek. 
• Wywóz gruzu. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
Dokumentacji 
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1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową, 
Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne" 
Arkady, Warszawa 1990. 
• Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Do rozbiórek stosować sprzęt nie powodujący ujemnych następstw dla 
konstrukcji obiektu. 
 

4. TRANSPORT. 
 

Dla wszystkich materiałów, stosować zasady doboru środków transportu opisane 
w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementów konstrukcji należy stosować odpowiednie zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
• Teren ogrodzić i oznakować godnie z wymogami BHP, 
 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, elementy żelbetowe należy rozbijać za 
pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym 
• Elementy konstrukcji stalowych, przecinać�palnikiem acetylenowym 
• Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach 
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów 
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• Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 
• Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
• Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną�zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
• Odzysku wykuć�z otworów, oczyścić, i składować. 
• Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 
• Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m. zasypać gruntem rodzimym. 
• Teren splantować�i oczyścić�z resztek materiałów. 
 
Uwagi szczegółowe: 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 

Według części Specyfikacji Ogólnej. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 7. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi 
końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia 
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. 
Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

Podstawy płatności są określone w punkcie 7. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane 
w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
• prace pomiarowe i pomocnicze, 
• wyburzenia, 
• segregacja usuniętego materiału. 
• usuwanie zdemontowanych elementów, 
• zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem, 
• składowanie demontowanych elementów. 
• transport demontowanych elementów na wysypisko, 
• opłata za składowanie, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

• PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne 
• PN-EN 13369:2004 91.100.30Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
30 
• PN-90/M.-47300Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst 
z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
• Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli 
jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

SST-03 
 

Kod CPV- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
Kod CPV- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
Roboty ziemne. 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac związanych z robotami ziemnymi w ramach projektu: 
 
- przebudowę nawierzchni chodników w obrębie parku przy ulicy Rynek, 
- wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Targowej, 
- wykonania nawierzchni utwardzonej kostką brukową  na fragmencie ulicy Okopowej 
- wykonania chodników i nawierzchni ulicy przy Placu Solnym 
- rozebraniu wiaty przystankowej oraz montażu dwóch wiat przystankowych 
prefabrykowanych z gotowych elementów aluminiowych i szklanych. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
ziemnych w czasie budowy i obejmują: 
• Wykonywanie wykopu pod warstwy podbudowy chodników w obrębie parku przy ulicy 
Rynek. 
•  Wykonywanie wykopu pod warstwy podbudowy ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy 
Okopowej. 
•  Wykonywanie wykopu pod warstwy podbudowy chodnika przy ulicy Targowej. 
•  Wykonywanie wykopu pod warstwy podbudowy chodników i ciągów jezdnych przy ulicy 
Plac Solny. 
• Umocnienie ścian wykopu, 
• Pozyskiwanie gruntu z wykopu. 
• Zasypanie wykopów, 
• Wywóz nadmiaru ziemi, 
• Zagęszczenie warstw podbudowy z kruszyw mineralnych. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
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1.4. Obowiązujące ogólne wymagania dotyczące robót.  
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i SST. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Materiały łatwopalne, zgromadzone 
przez Wykonawcę na terenie budowy, będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Materiały, które w sposób trwały 
są�szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. Wszelkie materiały odpadowe 
użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę, 
jednoznacznie określającą�brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmiennym 
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich 
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej pkt. 1 „Wymagania ogólne”. 
 

2.1. Grunty do zasypania wykopu. 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów (podłoża, podbudowy z kruszyw mineralnych, obsypki) i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być� przez Wykonawcę� 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych 
wg PN B-03020). Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopów nie powinien być zbrylony (zamarznięty), nie 
może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować 
niewłaściwe zagęszczenie podbudowy z kruszywa mineralnego. Rodzaj zastosowanego 
odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż, ścianki szczelne, igłofiltry) musi być� 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów do 
zasypki oraz obudowy pionowej ścian wykopów, zgodne z zaleceniami producenta, tak aby 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą parametrów, właściwości 
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i jakości. Materiały należy składować w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób 
znajdujących się w pobliżu. Grunt wydobywany z wykopów powinien być�składowany po 
jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy 
składać w taki sposób aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. Kruszywo (piasek) 
stosowane do podbudowy i obsypki przewodów powinno być o właściwym uziarnieniu. 
Podsypka powinna spełniać przede wszystkim następujące wymagania: 
- nie powinna zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 
- nie powinna być zamrożona, 
- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. 
Materiał do obsypki wg PN-74/B-02480. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.0. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
• lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 

4. TRANSPORT. 
 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne” 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 5.0 
 

5.2. Wykopy. 
 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle 
w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie 
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać 
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław 
wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją 
kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

 
5.2.2. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku 
przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z 
Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

5.3. Podbudowy z kruszyw mineralnych. 
 

5.3.1. Warunki wykonania podbudowy z kruszyw mineralnych. 
 

Przed rozpoczęciem układania podbudowy dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków, materiałów budowlanych, śmieci i osuszone. Układanie i zagęszczanie 
podbudowy powinno być wykonane warstwami grubości: 
• 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
• 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi. 
• 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. 
Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych 
przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 00. „Wymagania Ogólne” 
poz. 6.  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wymienionymi w pkt. 9. Częstotliwość badań wg normy PN-B-06050:1999 rozdział 5 
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i zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca zapewni obecność na budowie 
Geologa w następujących sytuacjach: 
• ocena rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do 
Projektu, 
• ocena przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, 
• pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości, 
• w każdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne. 
 

6.2. Wykopy. 
 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna 
obejmować: 
• zgodność wykonania robót z Kontraktem, 
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
• przygotowanie terenu, 
• rodzaj i stan ( parametry ) gruntu w podłożu, 
• wymiary wykopów, 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

6.3. Zasypki i podkłady. 
 

Sprawdzeniu podlegają: 
• stan wykopu przed zasypaniem, 
• materiały do podbudowy, 
• grubość i równomierność warstw podbudowy, sposób i jakość ich zagęszczenia. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 7.0. 
 

7.2. Rodzaj odbioru. 
 

7.2.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 
 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie 
sprawdzeń dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji 
zawierającej: 
• dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
• zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami 
sprawdzeń, robocze orzeczenia jakościowe, 
• analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
• aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
• inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 
ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich 
próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być 
naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe 
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powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia 
skarp lub spadki. 
 

7.2.2. Odbiór robót. 
 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 
powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli 
grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być 
użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, 
jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego 
właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym 
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony 
w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które 
całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed 
przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie 
odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru 
częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i 
sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po 
zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji 
wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny 
aktualnego stanu robót. 
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania 
lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót ziemnych 
należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót 
i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 
dziennika budowy. 
7.2.3. Ocena wyników odbioru. 
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót 
i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za 
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub 
jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan 
robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 
negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych 
warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków 
technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 
i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru 
końcowego robót. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania 
Ogólne” poz. 8.0. 
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8.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych należy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania obejmuje: 
Dla wykonania wykopów i zasypek: 
• prace pomiarowe, 
• wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie, 
• umocnienie ścian pionowych wykopów, 
• zasypanie wykopów, 
• złożenie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy, 
• odwodnienia, 
• badania geologiczne podłoży. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

W trakcie wykonywania czynności podczas robót ziemnych należy zastosować�się�do: 
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
• PN-86/B-06710 Kruszywa 
• PN-79/B-06711 Piasek do betonów i zapraw 
• PN-74/B-02480 Obsypki. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• Należy również� stosować� się� do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
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5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

SST-04 
 
Kod CPV 45233200 - 1 Roboty w zakresie nawierzchni z kostki brukowej 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni w ramach 
projektu:  
 

1. Wymiana nawierzchni chodników utwardzonych masą asfaltową na brukowaną. 
Wymiana latarni oświetleniowych. Uporządkowania terenów zielonych. Rozbiórka i 
montaż nowej wiaty przystankowej. Prace dotyczą parku przy ulicy Rynek w Wiślicy. 
Lokalizacja: Wiślica, ul. Rynek, działka nr 431. 

2. Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonego płytkami betonowymi 50 x 50 x 7 cm 
na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Behaton. 
Lokalizacja: Wiślica, ul. Targowa, działka nr 430 

3. Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Okopowej kostką brukową 
betonową wibroprasowaną typu Behaton 
Lokalizacja: Wiślica, ul. Okopowa, działka nr 923 

4. Utwardzenie nawierzchni ulicy Plac Solny kostką brukową betonową wibroprasowaną 
typu Behaton . 
Lokalizacja: Wiślica, ul. Plac Solny, działka nr 434  

 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
 
• Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej w kolorze szarym; 
• Wykonanie nawierzchni ciągów pieszo jezdnych z kostki betonowej w kolorze szarym; 
• Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej w kolorze szarym; 
• Wykonanie nawierzchni promenady na wale z kostki betonowej w kolorze piaskowym; 
• Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej w kolorze szarym; 
• Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej w kolorze szarym; 
• Wykonanie nawierzchni rynku z bruku kamiennego w kolorze szaro żółtym; 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 
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1.4. Określenia podstawowe. 
 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa 
- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu nie 
zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący 
się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 

1.4.2. Kraw ężnik  
- prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1 m. 

1.4.3. Ściek 
 - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 

1.4.4. Obrzeże 
 - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 

1.4.5. Spoina 
 - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna 
 - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST D-M- 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 

2.2. Nawierzchnie. 
 

2.2.1. Nawierzchnie z kostki betonowej. 
 

Kostka betonowa jest przeznaczona na zewnętrzne i wewnętrzne ciągi piesze np. drogi 
dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kołowego, do budowy 
nawierzchni drogowych, w tym do nawierzchni placów, parkingów samochodowych 
i podjazdów, dróg, autostrad, obszarów przemysłowych (łącznie z dokami i portami), również 
jako nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych i stacjach paliw. 
 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
 

Betonowa kostka betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa 
powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 
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braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
• kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, 
z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: (długość i szerokość ± 3,0 mm, grubość 
5,0 mm), 
• wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa, dla klasy „50”, 
• mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być większe niż 20%, 
• nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
• ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości 3,5 mm, dla klasy „50”, 
• szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 
50 jednostek SRT, 
• wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty 
wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty 
te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
 
2.2.3. Składowanie kostki brukowej. 
 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. Pożądane 
jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 
2.2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki. 
 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny 
odpowiadać wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zastosowano podbudowę z: 
• podsypki piaskowo – cementowej gr. 3 cm 
• podsypki piaskowej gr. 3 cm 
• piasku średnioziarnistego gr. 5 cm 
• podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C15/C25 gr. 22 cm 
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3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni. 
 
Układanie kostka betonowej oraz bruku kamiennego należy wykonywać ręcznie. 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz ław betonowych z oporem 
należy stosować betoniarki. 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
 

4.2. Transport płyt i składowanie. 
 

Kostka betonowa może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa 
nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Kostka betonowa, brukowa klinkierowa oraz płytki chodnikowe mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek 
i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty ażurowe należy układać na płask 
w stosach, po 10 warstw w stosie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 5. 
 
5.2. Podłoże. 
 

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio 
układana jest nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny 
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony 
wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić Is ±1,0. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię 
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
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5.3. Konstrukcja nawierzchni. 
 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem obejmują: 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• wypełnienie szczelin piaskiem, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej. 
 

Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych może stanowić: 
• podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, 
wyprofilowane i zagęszczone do Is ± 1,0, 
• istniejąca nawierzchnia żwirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy 
wyrównawczej z piasku 3 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacją 
projektową. Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w odpowiednich ST. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni.  
 

Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej i brukowej oraz płytek 
chodnikowych należy stosować krawężniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg 
BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawężniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6]. Rodzaj 
stosowanych krawężników powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. Wymagania dotyczące ustawiania krawężników powinny być 
zgodne z ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
5.6. Podsypka. 
 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST. Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo – piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 
się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu współczynnika wodno-
cementowego od 0,25 do 0,35 i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, 
R28 = 14 MPa. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po 
ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a 
po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
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5.7. Układanie nawierzchni z kostek betonowych. 
 
5.7.1. 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 0ºC do +5ºC, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami 
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 
5.7.2. Ułożenie nawierzchni z kostek. 
 

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, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. 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. 
 
5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek. 
 

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 
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mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu 
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.4. Spoiny. 
 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 
3 mm do 5 mm W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się 
aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45º, 
a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go 
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
 
5.9. Wypełnienie spoin. 
 
Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt ażurowych powinno być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. Przy wypełnianiu spoin 
przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, 
a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. Wypełnienie spoin zaprawą 
cementową o wytrzymałości R28 ± 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż 
na 
2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem spoiny 
powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt. 
 
5.10. Szczeliny dylatacyjne. 
 

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt ażurowych powinny być stosowane tylko 
w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczelin dylatacyjne powinny być 
wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą 
zalewową. W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z płyt ażurowych szczeliny 
dylatacyjne powinny być wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wykonane również między nawierzchnią i krawężnikami. Na nawierzchniach placów oprócz 
szczelin poprzecznych powinny być wykonane szczeliny podłużne w odstępach co 5 do 7 m. 
 
5.11. Elementy z demontażu. 
 

Kostkę betonową uzyskaną z demontażu nawierzchni betonowej z placu i ścieżki 
należ staranie posegregować i składować w oddzielnym miejscu na placu budowie. Zostanie 
ona wykorzystana w innym miejscu w skazanym przez Inwestora w późniejszym czasie 
inwestycji. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 

Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. Badania 
pełne przeprowadza producent płyt. Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym 
odbiorze płyt, według następującego zakresu: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne 
z BN-80/6775-03/01 [7]. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania 
nawierzchni z płyt ażurowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.3 do 2.7. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji 
wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych. 
 

6.3. Badania w czasie robót. 
 

6.3.1. Badanie podłoża. 
 

Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2. 
 

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni. 
 

Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na 
każdym kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach 
budzących wątpliwości. 
 

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni. 
 

Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości 
budowanego odcinka. 
 

6.3.4. Sprawdzenie ułożenia płyt i kostki. 
 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie 
oceny wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami 
podanymi w pkt. 5.6. 
 

6.3.5. Sprawdzenie spoin. 
 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych 
miejscach na: 
• każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi, 
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• każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m2 placu. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału 
wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. 
 

6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych. 
 

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić przez oględziny na całej 
długości budowanego odcinka lub całej powierzchni placu. Sprawdzenie wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych wykonuje się w taki sam sposób jak spoin, w zgodności z wymaganiami wg 
pkt. 5.8. 
 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 
 

6.4.1. Równość. 
 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11]. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny 
przekraczać 1,0 cm 
 

6.4.2. Spadki poprzeczne. 
 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe. 
 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm 
 

6.4.4. Ukształtowanie osi. 
 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
o więcej niż ± 5 cm 
 

6.4.5. Szerokość nawierzchni. 
 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 5 cm 
 

6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej). 
 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 
± 1,0 cm 
 
 
 
 
 
 
 



str. 45 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt.7. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
• wykonanie podsypki. 
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 

8.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie płyt, 
• wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
• BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
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• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

SST-05 
 

 
Kod CPV- 45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów rekreacyjnych 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
 
• Dostawą i montażem ławek; 
• Dostawą i montażem koszy na śmieci; 
• Dostawą i montażem latarni parkowych. 
• Wykonanie odświeżenia, oczyszczenia istniejącej płyty pamiątkowej. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.2. Określenia podstawowe. 
 
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej pkt. 2 „Wymagania Ogólne”. 
 

2.2. Elementy małej architektury. 
 

2.2.1. Kosze na śmieci. 
 

Kosze na śmieci na terenie rynku, wzdłuż chodników wewnętrznych. Konstrukcja koszy  
strona zewnętrzna z betonu płukanego z popielnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej;  
Dane techniczne: 
• Średnica 390 mm 
• Wysokość 940 mm 
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2.2.2. Ławki. 
 

Standardowe, stalowe z drewnianym siedziskiem oraz nietypowe prowadzone po łuku 
kołowym, zlokalizowane w centralnej części rynku zgodnie z projektem budowlanym i 
załączonym do projektu opisem szczegółowym. 
 

2.2.3. Latarnie parkowe i drogowe. 
 

Latarnie parkowe zaprojektowano na całym obszarze parku przy ulicy Rynek. 
Model latarni i szczegółowa charakterystyka zawarta jest w projekcie budowlanym.  
Drogi dojazdowe (wewnętrzne) w bliskim sąsiedztwie Rynku oświetlone będą 
za pomocą latarni drogowych (według odrębnego opracowania) 
 

2.2.4. Płyta pamiątkowa. 
 

Istniejąca płyta pamiątkowa usytuowana w parku przy ulicy Rynek. 
Zakres robót: 
- ułożenie kostki brukowej na dojściu do płyty wraz z opaską wokół. 
- oczyszczenie i konserwacja płyty 
 

3. WYKONANIE ROBÓT 
 

3.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne”. Montaż 
elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi 
dołączonej do każdego elementu zagospodarowania. 
 

3.2. Roboty przygotowawcze. 
 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu 
robót drogowych i budowlanych. 
 

3.3. Wykonanie elementów zagospodarowania. 
 

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta. Ławki i kosze parkowe powinny być już przystosowane do trwałego 
przytwierdzenia do podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu 
(np. za pomocą kotew, itp.). 
 

4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

4.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. Jakość 
wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000. 
 

4.2. Badania w czasie wykonywania robót. 
 

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
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załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził 
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone 
do dokumentacji odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być 
zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Kontrola robót obejmuje: 
• sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją 
techniczną 
• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 
• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
 

4.3. Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie. 
 

• wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
• wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
• zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 
szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub 
pęknięć, 
• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 
• połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione 
badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 
Wyniki badań� materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

4.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować. 
 

• stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 

5. ODBIÓR ROBÓT 
 

5.1. Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem. 
 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
• zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
• wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
• prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów, 
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
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• zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 

5.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 
 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 

6. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania Ogólne”. 
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej 
w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Płaci się za ustaloną ilość [kpl] zamontowanych ławek parkowych, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• montaż ławek parkowych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. 
• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. 
Cementu powszechnego użytku 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-B-02854:1996 Ochrona przeciw pożarowa budynków. Metoda badań 
rozprzestrzeniania się płomieni po posadzkach podłogowych. 
• PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Bochmego. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości 
powierzchni w skali Mohsa. 
• PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
• PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym 
z wgłębieniem krzyżowym 
• PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy 
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 
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i transport 
• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
112 
• PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele 
• zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia 
• PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 
• PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 
strumieniowo ścierna. 
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7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

SST-06 
 

Kod CPV 45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wycinka części drzew w złym stanie technicznym; 
• Wycinka części krzewów 
• Nasadzenie krzewów; 
• Nasadzeniem drzew; 
• Plantowaniu i uporządkowaniu terenów zielonych. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 
 

1.2. Określenia podstawowe. 
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.4. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. zestawienie roślin projektowanych podano w Projekcie 
technicznym. 
 

2.2 Ziemia urodzajna. 
 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych 
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
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2.3 Nawozy mineralne 
 

Gotowe mieszanki nawozów wieloskładnikowych dla roślin ozdobnych. Nawozy 
mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem 
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 

2.4 Nasiona traw. 
 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 

2.5 Zieleń wysoka i niska. 
 

Rodzaj i ilość nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej wykonać zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków. 
 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: 
• piły mechaniczne, 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 
drogowego, 
• spycharki, 
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych 
z wyrębem drzew. 
 

3.3. Sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• glebogryzarek, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
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4.2. Transport pni i karpiny. 
 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny 
być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
 

4.3. Transport materiałów do nasadzeń. 
 

Materiał roślinny można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi 
ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 5. 
 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni. 
 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren 
pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać 
w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. W miejscach dokopów i tych wykopów, 
z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić 
z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych 
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach 
nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości 
do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona 
do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli 
roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, 
to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze. 
 

5.3. Usunięcie drzew, pni i krzaków. 
 

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 
wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 
• w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu 
w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony 
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być 
ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej 
zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano 
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 
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• w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 
pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. Poza 
miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D- 
02.00.00 „Roboty ziemne”. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma 
obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie 
robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być 
wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, 
a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. 
 

Zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinno nastąpić poprzez 
wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora oraz poprzez 
spalenie na miejscu pozostałości lub wg wskazań Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie 
gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania 
powinien 
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie 
roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich 
przepisów. 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem 
małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym 
dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, 
bez pozostawienia tlących się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły 
Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do 
spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go 
w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, 
w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte 
przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są 
zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa 
powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą 
gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. 
Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod 
jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
 

5.5. Wymagania dotyczące wykonania trawników. 
 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony 
w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 7 cm - jest to miejsce na ziemię 
urodzajną (ok. 5 cm). 
• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• przed rozścieleniem ziemi urodzajnej podglebie należy zaorać lub przekopać 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą 
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim 
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• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2 

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
• należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych. 
 

5.6. Pielęgnacja trawników. 
 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 
cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 
• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często 
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
• w drugim roku trawnik należy nawozić jednokrotnie gotową mieszanką wieloskładnikową 
 

5.7. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować 
i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału 
organicznego. Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią 
ogrodniczą. należy dążyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu 
drzewa miały zbliżoną strukturę. Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoże usunąć 
i zastąpić je odpowiednią żyzną ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi 
kompostowej 
podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na głębokość co 
najmniej 20cm. Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów 
odczyn powinien wynosić pH 6,5-7. 
 
Nasadzenia krzewów i bylin wydzielić taśmą ogrodniczą w kolorze czarnym lub 
brązowym 
Terminy sadzenia: 
Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające 
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, 
dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew 
i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Ustalając porę sadzenia 
należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej. 
Dobór materiału roślinnego: 
Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową, z pojemników. Wielkość materiału 
roślinnego zestawiono w tabeli z doborem. Materiał roślinny powinien spełniać następujące 
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kryteria: 
• materiał roślinny powinien być dobrze ukształtowany, posiadać odpowiedni pokrój 
i odpowiadać określonym standardom jakościowym, 
• silny, prosty, pojedynczy, zwężający się ku górze przewodnik, 
• dla drzew form piennych część szlachetna powinna być dobrze zrośnięta z podkładką 
oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, 
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, 
• bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy rosnące 
korzenie nie opasują bryły korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o pojemności 
proporcjonalnej do wielkości rośliny, 
• rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać plam, 
obłamanych i usychających gałązek, oraz pozostawać zdrowe beż śladów żerowania 
szkodników, 
• liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, zabarwione właściwie dla danego 
gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwień. 
Technika sadzenia: 
Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin 
przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak 
spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za 
pojemnik. 
Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy 
co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. 
Jego ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest 
ponacinać je łopatą. Na dnie dołu należy założyć drenaż grubości 45cm z drobnych 
kamieni, żwiru (można z niego zrezygnować tylko jeśli gleba jest lekka i ma przepuszczalne 
podglebie). Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. 
Przed posadzeniem drzewa można doły do połowy wypełnić wodą. Drzewa i krzewy sadzić 
tak głęboko, jak rosły w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem 
drzew z ciężką bryła korzeniową należy posadawiać ją na nienaruszonej glebie rodzimej (o 
ile nie wykonujemy drenażu). Wolną przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą 
zmieszaną z ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która 
łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię 
lekko udeptać Po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać a powierzchnię 
ziemi wokół drzew i krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu , 
następnie obficie podlać. Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą torfu. Paliki przy 
drzewach form piennych należy wbić w dno dołka, drzewka wiązać przeznaczonymi do tego 
celu więzadłami o szerokości ok. 5cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod 
koronami drzew. 
Należy stosować po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu należy zwrócić 
szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew. 
 

5.6 Zakładanie trawników z siewu. 
 
Przygotowanie podłoża. 
Teren dokładnie oczyścić z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastów, korzeni 
roślin itp. Trawnik zakładać na odpowiednio przygotowanej 20 cm warstwie dobrze 
odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Kształtując teren należy zachować spadki. 
 
 



str. 58 
 

Terminy siewu. 
Trawniki należy zakładać w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10 
 
Dobór materiału roślinnego. 
Zastosować mieszankę traw na miejsca silnie deptane odpowiednią do warunków 
klimatycznych Polski. Mieszanka nie powinna być przeterminowana a opakowanie nie 
uszkodzone i suche. 
 
Technika sadzenia. 
Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnie spulchnić grabiami. Wysiew nasion 
krzyżowy (ręcznie lub siewnikiem) w odpowiednio nawilżoną glebę. Po wysiewie nasiona 
przykryć centymetrową warstwą ziemi kompostowej. Trawnik mocno podlać zraszaczem 
lub wężem z dyszą rozpylającą strumień wody. Pierwsze koszenie wykonać gdy źdźbła 
trawy osiągną 8-10cm skracając o połowę. Trawniki od rabat z roślinami ozdobnymi 
oddzielić taśmą ogrodniczą. 
 

5.7 Pielęgnacja roślin w ciągu pełnego roku po zakończeniu inwestycji. 
 

• ściółkowanie terenu torfem gr. 5 cm 
• wymiana roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, 
• usuwanie uszkodzonych pędów, przycinanie koron, cięcie szpaleru, 
• usuwanie posuszu, 
• spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów, 
• podlewanie – w porze wieczornej , nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej 
wilgotności podłoża, z uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie 
podwyższonych temperatur. Nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy 
w tygodniu w ciągu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień, lub 
co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. 
• zabezpieczenie roślin na zimę. 
• przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie 
wzmocnienie części wegetatywnych rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych 
kwiatów, 
• ocienianie przez osłanianie rzadką tkaniną lub owijanie, 
• zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich 
początkowym stadium wzrostu 
• nawożenie nie jest wskazane, jeżeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby zachodzi 
konieczność dożywiania roślin, należy zastosować nawozy dolistne lub fertygację (często 
i systematycznie, po południu), 
• koszenie i pielęgnacja trawników przez cały sezon wegetacyjny co dwa tygodnie 
rozpoczynając od początku maja i kończąc w połowie października, skracając trawy nie 
więcej niż o jedna trzecią, 
• dosiewanie płaszczyzn trawnikowych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych nasiona 
• nawożenie mineralne trawników dwa razy w sezonie wegetacyjnym: nawozem azotowym 
w okresie wczesnowiosennym przed rozpoczęciem wzrostu w ilości 1– 2 kg/100m2 

i w okresie jesiennym nawozem wieloskładnikowym w ilości 2-3 kg/100 m2 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków. 
 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 
doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. 
 

6.3. Kontrola trawników. 
 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na odkład, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 
ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 
• obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 
 

6.4. Kontrola jako ści robot sadzeniowych krzewów o drzew. 
 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika 
Projektu na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
SST. W szczególności zakres badań obejmuje: 
• badanie dostaw materiałów, 
• sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
• kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
• ocenę estetyki wykonanych Robót. 
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7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 7. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 

8.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych. Cena wykonania 
robót obejmuje: 
• wycięcie i wykarczowanie drzew, pni i krzaków, 
• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 
drzewną, względnie, 
• spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
• zasypanie dołów, 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

• PN - R - 67026; 2002 Materiał szkółkarski. Sadzonki drzew i krzewów 
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Lp. Podstawa  Opis  i wyliczenia  j.m. Poszcz  Razem 
1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1 

d.1 
KNR AT-03 
0101-01 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 
 
18.10 * 2 + 19.40 * 2 

m 
 
m 

 
 

75.000 
 

    RAZEM 75.000 
2 

d.1 
KNR AT-03 
0104-01 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 1 km 
Krotność = 1.25 
18.10 * 0.40 + 19.40 * 0.40 

m2 

 
 
m2 

 
 
 

15.000 

 

    RAZEM 15.000 
3 

d.1 
KNR AT-03 
0105-03 

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumo- 
szu na odl. do 1 km 
poz.2 

m2 

 
m2 

 
 

15.000 
 

    RAZEM 15.000 
4 

d.1 
KNR 4-01 
0108-11 

W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg- 
łość do 1 km 
poz.2 * 0.05 + poz.3 * 0.20 

m3 

 
m3 

 
 

3.750 
 

    RAZEM 3.750 
5 

d.1 
KNR 4-01 
0108-12 

W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km 
Krotność = 9 
poz.4 

m3 

 
 
m3 

 
 
 

3.750 

 

    RAZEM 3.750 
6 

d.1 
 
kalk. własna 

Opłata za składowanie i utylizację gruzu 
 
poz.5 

m3 

 
m3 

 
 

3.750 
 

    RAZEM 3.750 
2  BOISKO WIELOFUNKCYJNE  

2.1  Robo ty ziemne  
7 

d.2.1 
KNR 2-01 
0121-02 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 
 
44.00 * 22.00 / 10000 
(3.40 * 11.20 + 1.75 * 24.80 + 2.00 * 6.80 + 1.60 * 44.10 + 2.10 * 44.10) / 10000 

ha 
 
ha 
ha 

 
 

0.097 
0.026 

 

    RAZEM 0.123 
8 

d.2.1 
KNNR 1 
0202-06 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 
W ykop pod nawierzchnię N1A 
44.00 * 22.00 * 0.64 
-((36.03 + 34.78)/2 * (17.37 + 20.07)/2) * 0.64 
W ykop pod nawierzchnię N3 
0 

m3 

 
 
m3 

m3 

 
m3 

 
 
 

619.520 
-424.180 

 
0.000 

 

    RAZEM 195.340 
9 

d.2.1 
KNNR 1 
0208-02 

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi 
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 
Krotność = 9 
poz.8 

m3 

 
 
m3 

 
 
 

195.340 

 

    RAZEM 195.340 
10 

d.2.1 
 
kalk. własna 

Opłata za składowanie i utylizację ziemi 
 
poz.8 

m3 

 
m3 

 
 

195.340 
 

    RAZEM 195.340 
2.2  PIàKOCHWYTY 
11 

d.2.2 
KNR 2-23 
0401-01 KNR 
2-23 0401-02 

Piłkochwyty wysokości 6m wykonane ze słupków stalowych z zimnogiętego profilu 
zamkniętego 80x80x3mm. Słupek ocynkowany i pokryty lakierem poliestrowym w 
kolorze RAL6005 (zielony). Słupki utwierdzone w fundamentach betonowych(B25) 
30x30x100cm. W ypełnienie słupków z siatki stalowej gr. 3mm ocynkowanej i po- 
wlekanej PCV o oczkach 50x50mm. Siatka mocowana naciągiem z linek stalo- 
wych ocynkowanych co 50cm. Siatkę wykonac w kolorze RAL7030 (szarym). 
22.80 

m 
 

 
 
 
 
m 

 
 
 
 

 
22.800 

 

    RAZEM 22.800 
2.3  Podbudowy  

2.3.1  Podbudo wa nawierzchni a N1A 
12 

d.2.3 
.1 

KNR 2-31 
0103-04 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- 
wierzchni w gruncie kat. I-IV 
 
Nawierzchnia N1A 
44.00 * 22.00 
-((36.03 + 34.78)/2 * (17.37 + 20.07)/2) 

m2 

 
 
 
m2 

m2 

 

 
 
 

968.000 
-662.782 

 

    RAZEM 305.218 
13 

d.2.3 
.1 

KNR 9-11 
0101-04 

W zmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną o gramaturze150g/m2 
 
 
Nawierzchnia N1A 
poz.12 

m2 

 
 
 
m2 

 

 
 
 

305.218 

 

    RAZEM 305.218 
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Lp. Podstawa  Opis  i wyliczenia  j.m. Poszcz  Razem 
14 

d.2.3 
.1 

KNR 2-31 
0105-03 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu 
 
poz.12 

m2 

 
 
m2 

 
 
 

305.218 

 

    RAZEM 305.218 
15 

d.2.3 
.1 

KNR 2-31 
0105-04 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 12 cm 
grubość warstwy po zagęszczeniu 
Krotność = 12 
poz.12 

m2 

 
 
m2 

 
 
 

305.218 

 

    RAZEM 305.218 
16 

d.2.3 
.1 

KNNR 6 
0113-02 
analogia 

W arstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5 - 63 mm gr. 20 cm. 
 
 
poz.12 

m2 

 
 
m2 

 
 
 

305.218 

 

    RAZEM 305.218 
17 

d.2.3 
.1 

KNR 2-31 
0114-06 

J.w lecz dodatek  za każdy dalszy 5 cm grubości po zagęszczeniu 
Krotność = 5 
 
poz.12 

m2 

 
 
m2 

 
 
 

305.218 

 

    RAZEM 305.218 
18 

d.2.3 
.1 

KNNR 6 
0113-06 

W arstwa górna podbudowy z klinica fr, 4-31,5mm gr. 15 cm 
 
 
Nawierzchnia N1A 
poz.12 

m2 

 
 
 
m2 

 

 
 
 

305.218 

 

    RAZEM 305.218 
19 

d.2.3 
.1 

 
kalk. własna 

Granulat ze skał magmowych (0,075-4mm) gr. 3 cm 
 
 
poz.12 

m2 

 
 
m2 

 
 
 

305.218 

 

    RAZEM 305.218 
2.3.2  Podbudowa  nawierzchnia  N3 

20 
d.2.3 

.2 

KNR 2-31 
0103-02 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- 
chni w gruncie kat. III-IV 
 
Nawierzchnia N3 
3.40 * 11.20 + 1.75 * 24.80 + 2.00 * 6.80 + 1.60 * 44.10 + 2.10 * 44.10 

m2 

 
 
 
m2 

 

 
 
 

258.250 

 

    RAZEM 258.250 
21 

d.2.3 
.2 

KNR 9-11 
0101-04 

W zmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną o gramaturze150g/m2 
 
 
Nawierzchnia N3 
poz.20 

m2 

 
 
 
m2 

 

 
 
 

258.250 

 

    RAZEM 258.250 
22 

d.2.3 
.2 

KNNR 6 
0113-06 

W arstwa górna podbudowy z klinica fr, 4-31,5mm gr. 20 cm 
Krotność = 1.333 
 
Nawierzchnia N3 
poz.20 

m2 

 
 
 
m2 

 

 
 
 

258.250 

 

    RAZEM 258.250 
2.4  Nawierzchnie  i obramowania  

2.4.1  Obramo wania 
23 

d.2.4 
.1 

KNR 2-31 
0401-06 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie 
kat.III-IV 
 
44.0 * 2 + 22.00 * 3 
11.20 * 2 + 24.8 + 6.80 * 2 + 44.41 * 2 + 2.10 + 1.60 

m 
 
 
m 
m 

 
 
 

154.000 
153.320 

 

    RAZEM 307.320 
24 

d.2.4 
.1 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod obrzeża betonowa z oporem 
Beton zwykły C12/15 (B-15) 
 
0.3*0.2*poz.23 

m3 

 
 
m3 

 
 
 

18.439 

 

    RAZEM 18.439 
25 

d.2.4 
.1 

KNNR 6 
0404-04 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł- 
nione zaprawą cementową 
 
poz.23 

m 
 
 
m 

 
 
 

307.320 

 

    RAZEM 307.320 
2.4.2  Nawierzchnia  N1A + N1B 

26 
d.2.4 

.2 

 
kalk. własna 

Zeszlifowanie istniejącej nawierzcni asfaltowej. 
 
 
(36.03 + 34.78)/2 * (17.37 + 20.07)/2 

m2 

 
 
m2 

 
 
 

662.782 

 

    RAZEM 662.782 
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27 

d.2.4 
.2 

 
kalk. własna 

W arstwa wyrównawcza elastyczna typu Et - 30-50 mm 
 
 
44.00 * 22.00 

m2 

 
 
m2 

 
 
 

968.000 

 

    RAZEM 968.000 
28 

d.2.4 
.2 

 
kalk. własna 

W arstwa granulatu SBR -10-11 mm 
 
 
poz.27 

m2 

 
 
m2 

 
 
 

968.000 

 

    RAZEM 968.000 
29 

d.2.4 
.2 

 
kalk. własna 

W ykonanie natrysku kolorowego (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)- 
2-3 mm + wykonanie linii segregacyjnych zgodnie z PT. 
 
poz.27 

m2 

 
 
m2 

 
 
 

968.000 

 

    RAZEM 968.000 
2.4.3  Nawierzchnia  N3 

30 
d.2.4 

.3 

KNR 2-31 
0511-03 

Nawierzchnia z kostki betonowej typu HOLLAND 10x20x8cm - w kolorze żółtym. 
 
 
poz.20 

m2 

 
 
m2 

 
 
 

258.250 

 

    RAZEM 258.250 
2.5  Urządzenia  sportowe  
31 

d.2.5 
KNR 2-01 
0310-03 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 
1.2*1.0*1.0*4 

m3 

 
m3 

 
 

4.800 
 

    RAZEM 4.800 
32 

d.2.5 
KNR 2-02 
0201-03 

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m - z zastosowa- 
niem pompy do betonu 
Beton zwykły C16/20 (B-20) 
0.6*1.0*1.0*4 

m3 

 
 
m3 

 
 
 

2.400 

 

    RAZEM 2.400 
33 

d.2.5 
KNR 2-02 
0603-09 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- 
no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 
1.0*0.6*2*4+1.0*1.0*2*4 

m2 

 
m2 

 
 

12.800 
 

    RAZEM 12.800 
34 

d.2.5 
KNR 2-02 
0603-10 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- 
no z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 
poz.33 

m2 

 
m2 

 
 

12.800 
 

    RAZEM 12.800 
35 

d.2.5 
KNR 2-02 
0602-09 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- 
no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 
0.6*1.0*4 

m2 

 
m2 

 
 

2.400 
 

    RAZEM 2.400 
36 

d.2.5 
KNR 2-02 
0602-10 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- 
no z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 
0.6*1.0*4 

m2 

 
m2 

 
 

2.400 
 

    RAZEM 2.400 
37 

d.2.5 
 
kalk. własna 

Kosz do koszykówki wykonany jako stojak stalowy ocynkowany jednosłupowy. Sto- 
jak o wysięgu 120cm i montowany w fundamencie betonowym. Stojak posiada me- 
chanizm regulacji wysokości oraz tablicę do koszykówki epoksydową 120x90cm z 
obręczą uchulną ocynkowaną typu „antywandal„ oraz ocynkowaną siateczkę łań- 
cuchową. Cały zestaw 
4 

szt. 
 

 
 
 
szt. 

 

 
 
 
 

4.000 

 

    RAZEM 4.000 
38 

d.2.5 
 
kalk. własna 

Bramka aluminiowa do piłki ręcznej 3x2m mocowana na stałe w podłożu w funda- 
mentach betonowych. Haki mocujące siatkę wykonane jako metalowe, bezpieczne. 
Mocowanie bramki do podłoża poprzez przykręcanie dolnej części łuku śrubami 
mocującymi do uchwytów zamocowanych na stałe w podłożu. W szystkie elementy 
stalowe bramki wykonać jako ocynkowane. Rama bramki o przekroju 80x80mm 
pomalowana farbami wodnoodpornymi na kolor biało-niebieski. Siatka w kolorze 
białym natomiast łapacz (siatka) w kolorze niebieskim. 
2 

szt. 
 
 
 
 
 
szt. 

 
 
 
 
 
 

2.000 

 

    RAZEM 2.000 
39 

d.2.5 
KNR 2-23 
0309-02 

Osadzenie tulei do słupków do siatkówki. 
 
2 

szt. 
 
szt. 

 
 

2.000 
 

    RAZEM 2.000 
40 

d.2.5 
KNR 2-23 
0310-02 

Słupki stalowe uniersalne do siatkówki o regulowanej wysokości zawieszenia siatki 
i mechanizmem naciągowym. Słupki montowane w  tulejach, słupki 
demontowalne. 
2 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 

2.000 

 

    RAZEM 2.000 
41 

d.2.5 
 
kalk. własna 

Siatka do siatkówki całosezonowa. 
 
1 

kpl 
 
kpl 

 
 

1.000 
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    RAZEM 1.000 

42 
d.2.5 

KNNR 1 
0318-02 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 
m w gr.kat. IV 
poz.31-poz.32 

m3 

 
m3 

 
 

2.400 
 

    RAZEM 2.400 
43 

d.2.5 
KNNR 1 
0408-02 

Zagęszczanie wykopów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi 
 
poz.42 

m3 

 
m3 

 
 

2.400 
 

    RAZEM 2.400 
44 

d.2.5 
KNNR 1 
0202-06 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 
poz.31-poz.42 

m3 

 
m3 

 
 

2.400 
 

    RAZEM 2.400 
45 

d.2.5 
KNNR 1 
0208-02 

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi 
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 
Krotność = 9 
poz.44 

m3 

 
 
m3 

 
 
 

2.400 

 

    RAZEM 2.400 
46 

d.2.5 
 
kalk. własna 

Opłata za składowanie i utylizację ziemi 
 
poz.45 

m3 

 
m3 

 
 

2.400 
 

    RAZEM 2.400 
3  ODWODNIENIE BOISK-  DRENAŻ 

47 
d.3 

KNNR 1 
0111-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów- 
ninnym. 
(22.30*3+45.90+22.00+44.20+1.80+2.15+47.50+2.40)*0.001 

km 
 
km 

 
 

0.233 
 

    RAZEM 0.233 
48 
d.3 

KNNR 1 
0210-01 

W ykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III 
1.50 * 20.00 * 1.0 
drenaż 
0.70 * 0.40 * (22.30 * 3 + 45.90 ) 
studnie 
1.50 * 0.80 * 0.80 * 7 
2.00 * 2.00 * 1.50 
odwodnienie liniowe 
0.5*0.5*(22.00 + 44.20) 

m3 

 
m3 

 
m3 

 
m3 

m3 

 
m3 

 
 

30.000 
 

31.584 
 

6.720 
6.000 

 
16.550 

 

    RAZEM 90.854 
49 
d.3 

KNNR 4 
1411-01 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 5 cm 
Krotność = 0.5 
drenaż 
(22.30 * 3 + 45.90 ) *0.05 

m3 

 
 
m3 

 
 
 

5.640 

 

    RAZEM 5.640 
50 
d.3 

KNNR 4 
1411-03 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 
 
drenaż 
20 

m3 

 
 
m3 

 
 
 

20.000 

 

    RAZEM 20.000 
51 
d.3 

KNNR 1 
0608-02 

Obsypka z kruszywa płukanego o frakcji 8-30mm grubości min. 50cm. 
 
(22.30 * 3 + 45.90 ) *0.50 * 0.40 

m3 

 
m3 

 
 

22.560 
 

    RAZEM 22.560 
52 
d.3 

KNNR 1 
0609-01 

Rura drenarska PCV-U Dw80 
 
22.30 * 3 + 45.90 

m 
 
m 

 
 

112.800 
 

    RAZEM 112.800 
53 
d.3 

KNR 9-11 
0101-02 

Geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 
 
0.80 * (22.30 * 3 + 45.90) 

m2 

 
m2 

 
 

90.240 
 

    RAZEM 90.240 
54 
d.3 

KNNR 4 
1417-01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAW IN„ o śr 315 
Pokrywa PP do rury karbowanej A15 
7 

szt 
 
szt 

 
 

7.000 
 

    RAZEM 7.000 
55 
d.3 

KNR-W 2-18 
0408-03 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 
Rura kanalizacyjna X-Stream z kielichem śr.200 mm 
20 

m 
 
m 

 
 

20.000 
 

    RAZEM 20.000 
56 
d.3 

KNNR 4 
1413-01 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę- 
bok. 3m 
Dla studzienek od D1 do D13 
1 

stud. 
 
 
stud. 

 
 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
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57 
d.3 

KNNR 4 
I4I3-02 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. I000 mm w gotowym wykopie za 
każde 0.5 m różnicy głęb. 
Krotność = 3 
I 

[0.5 m] 
stud. 
 
[0.5 m] 
stud. 

 
 
 

I.000 

 

    RAZEM 1.000 
58 
d.3 

KNR 2-3I 
0402-04 
analogia 

Ława pod korytka odwodnienia liniowego z betonu. 
 
 
(0.20 * 0.26 ) * (22.00 + 44.20) 

m3 

 
 
m3 

 
 
 

3.442 

 

    RAZEM 3.442 
59 
d.3 

KNR 2-3I 
0606-03 
analogia 

Odwodnienie liniowe np. firmy Hauraton wraz z rusztem lub równoważne 
 
 
22.00 + 44.20 

m 
 
 
m 

 
 
 

66.200 

 

    RAZEM 66.200 
60 
d.3 

 
kalk. własna 

Studzienka FASERFIX-Super I00 KS z osadnikiem z tworzywa i syfonem lub rów- 
noważna 
2 

m 
 
m 

 
 

2.000 
 

    RAZEM 2.000 
6I 
d.3 

KNR 2-I8 
0804-02 

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm 
 
20 

m 
 
m 

 
 

20.000 
 

    RAZEM 20.000 
62 
d.3 

KNR-W 2-I8 
05II-04 

Obsypka i zasypka piaskiem grub. 30 cm 
 
obsypka 
0.2*I.0*20-3.I4*0.I^2*20 
zasypka 
0.3*I.0*20 
studnie 
2.0*2.0*I.5-3.I4*0.5^2*I.5 

m3 

 
 
m3 

 
m3 

 
m3 

 
 
 

3.372 
 

6.000 
 

4.823 

 

    RAZEM 14.195 
63 
d.3 

KNNR I 
02I4-05 
z.o.2.II.4. 
99II-02 

Zasypanie wykopów .fund.podłXżnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 
cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) 
 
poz.48 - (poz.49 + poz.50 + poz.5I + poz.58 + poz.62) 

m3 

 
 
 
m3 

 

 
 
 

25.0I7 

 

    RAZEM 25.017 
64 
d.3 

KNNR I 
0202-06 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do I km sam.samowyład. 
poz.48-poz.63 

m3 

 
m3 

 
 

65.837 
 

    RAZEM 65.837 
65 
d.3 

KNNR I 
0208-02 

Dodatek za każdy rozp. I km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi 
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 
Krotność = 9 
poz.64 

m3 

 
 
m3 

 
 
 

65.837 

 

    RAZEM 65.837 
66 
d.3 

 
kalk. własna 

Opłata za składowanie i utylizację ziemi 
 
poz.64 

m3 

 
m3 

 
 

65.837 
 

    RAZEM 65.837 
4  OŚWIETLENIE TERENU - KABEL  

67 
d.4 

KNNR 5 
0707-04 

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 
Kabel elektroenergetyczny I kV, YKY żo 5x4 mm2 
250 

m 
 
m 

 
 

250.000 
 

    RAZEM 250.000 
68 
d.4 

KNR 5-I0 
0303-0I 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 50 mm w wykopie 
 
I5 

m 
 
m 

 
 

I5.000 
 

    RAZEM 15.000 
69 
d.4 

KNR 5-08 
0608-07 

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do I20 mm2 
Taśma Fe/Zn 25x4 
250 

m 
 
m 

 
 

250.000 
 

    RAZEM 250.000 
70 
d.4 

 
kalk. własna 

Dostawa i montaż tablicy elektrycznej z wyposażeniem 
 
I 

kpl 
 
kpl 

 
 

I.000 
 

    RAZEM 1.000 
7I 
d.4 

KNR 5-I0 
0709-02 

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie 
kat.IV 
Słup oświetleniowy stalowy, stożkowy S-50c, 5,0 m 
Fundament prefabrykowany F-I00' 
4 

szt. 
 
 
 
szt. 

 

 
 
 

4.000 

 

    RAZEM 4.000 
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72 
d.4 

KNNR 5 
I006-03 

Skrzynka zaciskowa I obwodowa C2 
 
4 

szt. 
 
szt. 

 
 

4.000 
 

    RAZEM 4.000 
73 
d.4 

KNNR 5 
I004-0I 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 
Oprawa oświetlenia parkowego 70W , 230V 
Lampa metal-halogenowa 70W , 230V 
4 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 

4.000 

 

    RAZEM 4.000 
74 
d.4 

KNR 2-0I 
070I-030I 

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w 
gruncie kat. IV 
250 

m 
 
m 

 
 

250.000 
 

    RAZEM 250.000 
75 
d.4 

KNR 5-I0 
030I-0I 

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.I m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 
m 
250 

m 
 
m 

 
 

250.000 
 

    RAZEM 250.000 
76 
d.4 

KNNR 5 
I302-04 

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 
 
5 

odc. 
 
odc. 

 
 

5.000 
 

    RAZEM 5.000 
77 
d.4 

KNNR 5 
I304-0I 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
 
2 

szt. 
 
szt. 

 
 

2.000 
 

    RAZEM 2.000 
78 
d.4 

KNR 2-0I 
0704-060I 

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.6 m w 
gruncie kat. IV 
250 

m 
 
m 

 
 

250.000 
 

    RAZEM 250.000 
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1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci cie pi  nawierzchni bitumicznych na g . do 5 cm m

18.10 * 2 + 19.40 * 2 m 75.000
RAZEM 75.000

2
d.1

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materia u z
rozbiórki na odl. do 1 km
Krotno  = 1.25

m2

18.10 * 0.40 + 19.40 * 0.40 m2 15.000
RAZEM 15.000

3
d.1

KNR AT-03
0105-03

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumo-
szu na odl. do 1 km

m2

poz.2 m2 15.000
RAZEM 15.000

4
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odleg-
 do 1 km

m3

poz.2 * 0.05 + poz.3 * 0.20 m3 3.750
RAZEM 3.750

5
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy
nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

poz.4 m3 3.750
RAZEM 3.750

6
d.1 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie i utylizacj  gruzu m3

poz.5 m3 3.750
RAZEM 3.750

2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
2.1 Roboty ziemne

7
d.2.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

44.00 * 22.00 / 10000 ha 0.097
(3.40 * 11.20 + 1.75 * 24.80 + 2.00 * 6.80 + 1.60 * 44.10 + 2.10 * 44.10) / 10000 ha 0.026

RAZEM 0.123
8

d.2.1
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy ad.

m3

Wykop pod nawierzchni  N1A
44.00 * 22.00 * 0.64 m3 619.520
-((36.03 + 34.78)/2 * (17.37 + 20.07)/2) * 0.64 m3 -424.180
Wykop pod nawierzchni  N3
0 m3 0.000

RAZEM 195.340
9

d.2.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy adowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno  = 9

m3

poz.8 m3 195.340
RAZEM 195.340

10
d.2.1 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie i utylizacj  ziemi m3

poz.8 m3 195.340
RAZEM 195.340

2.2 PI KOCHWYTY
11

d.2.2
KNR 2-23
0401-01 KNR
2-23 0401-02

Pi kochwyty wysoko ci 6m wykonane ze s upków stalowych z zimnogi tego profilu
zamkni tego 80x80x3mm. S upek ocynkowany i pokryty lakierem poliestrowym w
kolorze RAL6005 (zielony). S upki utwierdzone w fundamentach betonowych(B25)
30x30x100cm. Wype nienie s upków z siatki stalowej gr. 3mm ocynkowanej i po-
wlekanej PCV o oczkach 50x50mm. Siatka mocowana naci giem z linek stalo-
wych ocynkowanych co 50cm. Siatk  wykonac w kolorze RAL7030 (szarym).

m

22.80 m 22.800
RAZEM 22.800

2.3 Podbudowy
2.3.1 Podbudowa nawierzchnia N1A

12
d.2.3

.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

Nawierzchnia N1A
44.00 * 22.00 m2 968.000
-((36.03 + 34.78)/2 * (17.37 + 20.07)/2) m2 -662.782

RAZEM 305.218
13

d.2.3
.1

KNR 9-11
0101-04

Wzmacnianie pod a gruntowego geow óknin  o gramaturze150g/m2 m2

Nawierzchnia N1A
poz.12 m2 305.218

RAZEM 305.218
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14

d.2.3
.1

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

poz.12 m2 305.218
RAZEM 305.218

15
d.2.3

.1

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - za ka dy dalszy 12 cm
grubo  warstwy po zag szczeniu
Krotno  = 12

m2

poz.12 m2 305.218
RAZEM 305.218

16
d.2.3

.1

KNNR 6
0113-02
analogia

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5 - 63 mm gr. 20 cm. m2

poz.12 m2 305.218
RAZEM 305.218

17
d.2.3

.1

KNR 2-31
0114-06

J.w lecz dodatek  za ka dy dalszy 5 cm grubo ci po zag szczeniu
Krotno  = 5

m2

poz.12 m2 305.218
RAZEM 305.218

18
d.2.3

.1

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z klinica fr, 4-31,5mm gr. 15 cm m2

Nawierzchnia N1A
poz.12 m2 305.218

RAZEM 305.218
19

d.2.3
.1

kalk. w asna
Granulat ze ska  magmowych (0,075-4mm) gr. 3 cm m2

poz.12 m2 305.218
RAZEM 305.218

2.3.2 Podbudowa nawierzchnia N3
20

d.2.3
.2

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

Nawierzchnia N3
3.40 * 11.20 + 1.75 * 24.80 + 2.00 * 6.80 + 1.60 * 44.10 + 2.10 * 44.10 m2 258.250

RAZEM 258.250
21

d.2.3
.2

KNR 9-11
0101-04

Wzmacnianie pod a gruntowego geow óknin  o gramaturze150g/m2 m2

Nawierzchnia N3
poz.20 m2 258.250

RAZEM 258.250
22

d.2.3
.2

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z klinica fr, 4-31,5mm gr. 20 cm
Krotno  = 1.333

m2

Nawierzchnia N3
poz.20 m2 258.250

RAZEM 258.250
2.4 Nawierzchnie i obramowania

2.4.1 Obramowania
23

d.2.4
.1

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

44.0 * 2 + 22.00 * 3 m 154.000
11.20 * 2 + 24.8 + 6.80 * 2 + 44.41 * 2 + 2.10 + 1.60 m 153.320

RAZEM 307.320
24

d.2.4
.1

KNR 2-31
0402-04

awa pod obrze a betonowa z oporem
Beton zwyk y C12/15 (B-15)

m3

0.3*0.2*poz.23 m3 18.439
RAZEM 18.439

25
d.2.4

.1

KNNR 6
0404-04

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wype -
nione zapraw  cementow

m

poz.23 m 307.320
RAZEM 307.320

2.4.2 Nawierzchnia N1A + N1B
26

d.2.4
.2

kalk. w asna
Zeszlifowanie istniej cej nawierzcni asfaltowej. m2

(36.03 + 34.78)/2 * (17.37 + 20.07)/2 m2 662.782
RAZEM 662.782
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27

d.2.4
.2

kalk. w asna
Warstwa wyrównawcza elastyczna typu Et - 30-50 mm m2

44.00 * 22.00 m2 968.000
RAZEM 968.000

28
d.2.4

.2
kalk. w asna

Warstwa granulatu SBR -10-11 mm m2

poz.27 m2 968.000
RAZEM 968.000

29
d.2.4

.2
kalk. w asna

Wykonanie natrysku kolorowego (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)-
2-3 mm + wykonanie linii segregacyjnych zgodnie z PT.

m2

poz.27 m2 968.000
RAZEM 968.000

2.4.3 Nawierzchnia N3
30

d.2.4
.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki betonowej typu HOLLAND 10x20x8cm - w kolorze tym. m2

poz.20 m2 258.250
RAZEM 258.250

2.5 Urz dzenia sportowe
31

d.2.5
KNR 2-01
0310-03

czne wykopy ci e lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i g bok.do
1.5m ze z eniem urobku na odk ad (kat.gr.IV)

m3

1.2*1.0*1.0*4 m3 4.800
RAZEM 4.800

32
d.2.5

KNR 2-02
0201-03

awy fundamentowe betonowe, prostok tne szeroko ci do 1,3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Beton zwyk y C16/20 (B-20)

m3

0.6*1.0*1.0*4 m3 2.400
RAZEM 2.400

33
d.2.5

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

1.0*0.6*2*4+1.0*1.0*2*4 m2 12.800
RAZEM 12.800

34
d.2.5

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - druga i nast pna warstwa

m2

poz.33 m2 12.800
RAZEM 12.800

35
d.2.5

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.6*1.0*4 m2 2.400
RAZEM 2.400

36
d.2.5

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - druga i nast pna warstwa

m2

0.6*1.0*4 m2 2.400
RAZEM 2.400

37
d.2.5 kalk. w asna

Kosz do koszykówki wykonany jako stojak stalowy ocynkowany jednos upowy. Sto-
jak o wysi gu 120cm i montowany w fundamencie betonowym. Stojak posiada me-
chanizm regulacji wysoko ci oraz tablic  do koszykówki epoksydow  120x90cm z
obr cz  uchuln  ocynkowan  typu "antywandal" oraz ocynkowan  siateczk -
cuchow . Ca y zestaw

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.2.5 kalk. w asna

Bramka aluminiowa do pi ki r cznej 3x2m mocowana na sta e w pod u w funda-
mentach betonowych. Haki mocuj ce siatk  wykonane jako metalowe, bezpieczne.
Mocowanie bramki do pod a poprzez przykr canie dolnej cz ci uku rubami
mocuj cymi do uchwytów zamocowanych na sta e w pod u. Wszystkie elementy
stalowe bramki wykona  jako ocynkowane. Rama bramki o przekroju 80x80mm
pomalowana farbami wodnoodpornymi na kolor bia o-niebieski. Siatka w kolorze
bia ym natomiast apacz (siatka) w kolorze niebieskim.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.2.5

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do s upków do siatkówki. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.2.5

KNR 2-23
0310-02

upki stalowe uniersalne do siatkówki o regulowanej wysoko ci zawieszenia siatki
i mechanizmem naci gowym. S upki montowane w  tulejach, s upki
demontowalne.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.2.5 kalk. w asna

Siatka do siatkówki ca osezonowa. kpl

1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000

42
d.2.5

KNNR 1
0318-02

Zasypywanie wykopów o cianach pionowych o szeroko ci 0.8-2.5 m i g b.do 1.5
m w gr.kat. IV

m3

poz.31-poz.32 m3 2.400
RAZEM 2.400

43
d.2.5

KNNR 1
0408-02

Zag szczanie wykopów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3

poz.42 m3 2.400
RAZEM 2.400

44
d.2.5

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy ad.

m3

poz.31-poz.42 m3 2.400
RAZEM 2.400

45
d.2.5

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy adowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno  = 9

m3

poz.44 m3 2.400
RAZEM 2.400

46
d.2.5 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie i utylizacj  ziemi m3

poz.45 m3 2.400
RAZEM 2.400

3 ODWODNIENIE BOISK- DRENA
47
d.3

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

(22.30*3+45.90+22.00+44.20+1.80+2.15+47.50+2.40)*0.001 km 0.233
RAZEM 0.233

48
d.3

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50 * 20.00 * 1.0 m3 30.000
drena
0.70 * 0.40 * (22.30 * 3 + 45.90 ) m3 31.584
studnie
1.50 * 0.80 * 0.80 * 7 m3 6.720
2.00 * 2.00 * 1.50 m3 6.000
odwodnienie liniowe
0.5*0.5*(22.00 + 44.20) m3 16.550

RAZEM 90.854
49
d.3

KNNR 4
1411-01

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 5 cm
Krotno  = 0.5

m3

drena
(22.30 * 3 + 45.90 ) *0.05 m3 5.640

RAZEM 5.640
50
d.3

KNNR 4
1411-03

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 20 cm m3

drena
20 m3 20.000

RAZEM 20.000
51
d.3

KNNR 1
0608-02

Obsypka z kruszywa p ukanego o frakcji 8-30mm grubo ci min. 50cm. m3

(22.30 * 3 + 45.90 ) *0.50 * 0.40 m3 22.560
RAZEM 22.560

52
d.3

KNNR 1
0609-01

Rura drenarska PCV-U Dw80 m

22.30 * 3 + 45.90 m 112.800
RAZEM 112.800

53
d.3

KNR 9-11
0101-02

Geow ókninami na gruntach o umiarkowanej no no ci sposobem r cznym m2

0.80 * (22.30 * 3 + 45.90) m2 90.240
RAZEM 90.240

54
d.3

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o r 315
Pokrywa PP do rury karbowanej A15

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

55
d.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm
Rura kanalizacyjna X-Stream z kielichem r.200 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

56
d.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie o g -
bok. 3m

stud.

Dla studzienek od D1 do D13
1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
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57
d.3

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie za
ka de 0.5 m ró nicy g b.
Krotno  = 3

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
58
d.3

KNR 2-31
0402-04
analogia

awa pod korytka odwodnienia liniowego z betonu. m3

(0.20 * 0.26 ) * (22.00 + 44.20) m3 3.442
RAZEM 3.442

59
d.3

KNR 2-31
0606-03
analogia

Odwodnienie liniowe np. firmy Hauraton wraz z rusztem lub równowa ne m

22.00 + 44.20 m 66.200
RAZEM 66.200

60
d.3 kalk. w asna

Studzienka FASERFIX-Super 100 KS z osadnikiem z tworzywa i syfonem lub rów-
nowa na

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

61
d.3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 200 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

62
d.3

KNR-W 2-18
0511-04

Obsypka i zasypka piaskiem grub. 30 cm m3

obsypka
0.2*1.0*20-3.14*0.1^2*20 m3 3.372
zasypka
0.3*1.0*20 m3 6.000
studnie
2.0*2.0*1.5-3.14*0.5^2*1.5 m3 4.823

RAZEM 14.195
63
d.3

KNNR 1
0214-05
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów .fund.pod nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zag szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu nym 25
cm) - kat.gr. III-IV - wspó czynnik zag szczenia Js=0.98)

m3

poz.48 - (poz.49 + poz.50 + poz.51 + poz.58 + poz.62) m3 25.017
RAZEM 25.017

64
d.3

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy ad.

m3

poz.48-poz.63 m3 65.837
RAZEM 65.837

65
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy adowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno  = 9

m3

poz.64 m3 65.837
RAZEM 65.837

66
d.3 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie i utylizacj  ziemi m3

poz.64 m3 65.837
RAZEM 65.837

4 WIETLENIE TERENU - KABEL
67
d.4

KNNR 5
0707-04

Uk adanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych r cznie
Kabel elektroenergetyczny 1 kV, YKY o 5x4 mm2

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

68
d.4

KNR 5-10
0303-01

Uk adanie rur ochronnych z PCW o rednicy 50 mm w wykopie m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

69
d.4

KNR 5-08
0608-07

Uk adanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
Ta ma Fe/Zn 25x4

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

70
d.4 kalk. w asna

Dostawa i monta  tablicy elektrycznej z wyposa eniem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

71
d.4

KNR 5-10
0709-02

Mechaniczne stawianie s upów o wietleniowych o masie do 300 kg w gruncie
kat.IV

up o wietleniowy stalowy, sto kowy S-50c, 5,0 m
Fundament prefabrykowany F-100'

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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72
d.4

KNNR 5
1006-03

Skrzynka zaciskowa 1 obwodowa C2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

73
d.4

KNNR 5
1004-01

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na s upie
Oprawa o wietlenia parkowego 70W, 230V
Lampa metal-halogenowa 70W, 230V

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

74
d.4

KNR 2-01
0701-0301

czne kopanie rowów dla kabli o g boko ci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. IV

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

75
d.4

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubo ci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

76
d.4

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5- owy odc.

5 odc. 5.000
RAZEM 5.000

77
d.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.4

KNR 2-01
0704-0601

czne zasypywanie rowów dla kabli o g boko ci do 0.4 m i szer. dna do 0.6 m w
gruncie kat. IV

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000
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WIATA PRZYSTANKOWA-2-PRZEDMIAR.kst DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
WIATA PRZYSTANKOWA

1 ROBOTY BUDOWLANE 1 37
1.1 ROBOTY DEMONTAśOWE 1 1
1.2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY 2 5
1.3 KONSTRUKCJA DREWNIANA 6 12
1.4 POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI BLACHARSKIE 13 21
1.5 ŚCIANY WARSTWOWE, STOLARKA 22 33
1.6 PODŁOśA I POSADZKI 34 37

2 INSTALACJE ELELKRYCZNE 38 59
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

WIATA PRZYSTANKOWA
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 ROBOTY DEMONTAśOWE
1

d.1.
1

B-01.00 DemontaŜ wiaty przystankowej i wywiezienie materiału z rozbiórki szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY
2

d.1.
2

KNR 2-01
0205-02
0214-04 

B-01.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

0.35*1.2*(8.4+2.78)*2 m3 9.39
RAZEM 9.39

3
d.1.

2

KNR 2-02
0201-01

B-01.00 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu- beton B20

m3

0.3*1.2*(8.4+2.78)*2 m3 8.05
RAZEM 8.05

4
d.1.

2

KNR 2-02
0205-01

B-01.00 Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - ręczne układanie betonu B20 m3

2.96*8.4*0.15 m3 3.73
RAZEM 3.73

5
d.1.

2

KNNR 2
0104-01

B-01.00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi-
stal A-O

t

0.18 t 0.18
RAZEM 0.18

1.3 KONSTRUKCJA DREWNIANA
6

d.1.
3

KNR 2-02
0406-08

B-01.00 Podwaliny krotkie o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej, malowanej wysokogatunkową bejcą w kolorze
cedru

m3

drew.

0.18*0.10*(1.22*4+1.23*3+2.60) m3

drew.
0.20

RAZEM 0.20
7

d.1.
3

KNR 2-02
0407-06

B-01.00 Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej malowanej wysokogatunkową bejcą w kolorze cedru

m3

drew.

0.18*0.18*2.75*4+0.18*0.16*2.75*12 m3

drew.
1.31

RAZEM 1.31
8

d.1.
3

KNR 2-02
0407-05

B-01.00 Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

drew.

0.08*0.06*2.75*2 m3

drew.
0.03

RAZEM 0.03
9

d.1.
3

KNR 2-02
0408-02

B-01.00 Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, malo-
wanej wysokogatunkową bejcą w kolorze cedru

m3

0.15*0.025*(4.96*4*2+3.0*2) m3 0.17
RAZEM 0.17

10
d.1.

3

KNR 2-02
0406-06

B-01.00 Oczepy długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej, malowanej wysokogatunkową bejcą w kolorze cedru

m3

drew.

0.14*0.20*(8.2*2+2.7*2+1.8) m3

drew.
0.66

RAZEM 0.66
11

d.1.
3

KNR 2-02
0408-03

B-01.00 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej malowanej wysokogatunkową bejcą w kolorze cedru

m3

0.08*0.16*(3.0*4*2+3.6*4*2+2.4*2+0.9*4+1.6*2+2.7*2) m3 0.89
RAZEM 0.89

12
d.1.

3

KNR 2-02
0406-03

B-01.00 Rygle długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej, malowanej wysokogatunkową bejcą w kolorze cedru

m3

drew.

0.16*0.08*(1.3*13)+0.10*0.08*1.3*3 m3

drew.
0.25

RAZEM 0.25
1.4 POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI BLACHARSKIE
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1.

4

KNR 2-02
0410-01

B-01.00 Pokrycie więźby dachowej płytą z płyt OSB gr. 1,8 cm-p.a. m2

5.44*2.85*2+1.97*2.85*0.5*4+2.45*2.96*0.5*4+1.3*2 m2 59.34
RAZEM 59.34

14
d.1.

4

KNNR 2
0604-02

B-01.00 Izolacja z folii systemowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

poz.13 m2 59.34
RAZEM 59.34

15
d.1.

4

NNRNKB
202 0525-
03

B-01.00 (z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 blachą   cynkowo-tytanową gr. 0,7
mm na rąbek stojący -p.a.

m2

poz.13 m2 59.34
RAZEM 59.34

16
d.1.

4

NNRNKB
202 0530-
01

B-01.00 (z.IV) Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej  gr. 0,7 mm półokrągłe -
p.a.

m

9.4+5.0*2+2.0+4.7 m 26.10
RAZEM 26.10

17
d.1.

4

KNR 2-02
0507-01

B-01.00 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- blachą z cynkowo-tytanową
gr.0,7 mm -p.a.

m2

podwaliny 0.25*(1.22*4+1.23*3+2.60) m2 2.79
podokienniki 0.15*1.2*5 m2 0.90

0.25*1.8*2 m2 0.90
RAZEM 4.59

18
d.1.

4

KNR 2-02
0613-03

B-01.00 Izolacja z wełny mineralnej gr.15 cm m2

1.9*3.95*2 m2 15.01
RAZEM 15.01

19
d.1.

4

KNR 2-02
2011-01

B-01.00 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych-płyty 1,25 cm

m2

1.5*3.95*2+0.4*3.95*2 m2 15.01
RAZEM 15.01

20
d.1.

4

KNR 2-02
0613-03

B-01.00 Izolacja z wełny mineralnej gr.4 cm m2

1.5*3.95*2+0.4*3.95*2 m2 15.01
RAZEM 15.01

21
d.1.

4

KNNR 2
0403-01

B-01.00 Podbitka z desek 2,5 cm na zakład-z tarcicy nasyconej malowanej wysoko-
gatunkową bejcą w kolorze cedru-p.a.

m2

(0.25+1.0)*9.4*2+(0.25+0.5)*2.8*2+(0.25+1.0*1.8*2)+8.4*2.8 m2 55.07
RAZEM 55.07

1.5 ŚCIANY WARSTWOWE, STOLARKA
22

d.1.
5

KNR 2-22
0601-04

B-01.00 Obicie  konstrukcji drewnianej z płyt OSB gr. 18 mm -p.a. m2

2.4*(2.6*2+1.3*6)-0.3*1.1*5-2.09*1.2*3-1.0*2 m2 20.03
RAZEM 20.03

23
d.1.

5

KNR 2-02
0616-04

B-01.00 Izolacja z folii wiatrochronnej - jedna warstwa m2

2.4*(2.6*2+1.3*6)-0.3*1.1*5-2.09*1.2*3-1.0*2 m2 20.03
RAZEM 20.03

24
d.1.

5

KNR 2-02
0613-06

B-01.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt ukła-
danych na sucho - wełna gr. 10 cm

m2

2.4*(2.6*2+1.3*6)-0.3*1.1*5-2.09*1.2*3-1.0*2 m2 20.03
RAZEM 20.03

25
d.1.

5

KNR 2-02
0613-06

B-01.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt ukła-
danych na sucho - wełna gr. 10 cm

m2

2.4*(2.6*2+1.3*6)-0.3*1.1*5-2.09*1.2*3-1.0*2 m2 20.03
RAZEM 20.03

26
d.1.

5

KNR 2-02
0613-06

B-01.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt ukła-
danych na sucho - wełna gr.4 cm

m2

2.7*(2.6*2+3.95*2)-0.3*1.1*5-2.09*1.2*3-1.0*2 m2 24.20
RAZEM 24.20
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27
d.1.

5

KNR 2-22
0601-04

B-01.00 Obicie  konstrukcji drewnianej z płyt OSB gr. 18 mm -p.a. m2

2.6*(2.6*2+3.95*2)-0.3*1.1*5-2.09*1.2*3-1.0*2 m2 22.89
RAZEM 22.89

28
d.1.

5

KNR 2-02
1009-03

B-01.00 Zestawy szklane, dwuszybowe, nieotwierane o powierzchni 0.25-0.5 m2 m2

0.3*1.1*5 m2 1.65
RAZEM 1.65

29
d.1.

5

KNR 2-02
1009-06

B-01.00 Zestawy szklane, dwuszybowe, nieotwierane o powierzchni 1.0-1.2 m2, w ra-
mie drewnianej

m2

2.09*1.2*3 m2 7.52
RAZEM 7.52

30
d.1.

5

KNR 2-02
1017-02

B-01.00 Drzwi pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone m2

1.0*2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00

31
d.1.

5

B-01.00 Panele-szkło bezpieczne P2 lub hartowane m2

1.0*1.5*4 m2 6.00
RAZEM 6.00

32
d.1.

5

B-01.00 Gablota informacyjna podświetlana szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

33
d.1.

5

B-01.00 Ławka szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.6 PODŁOśA I POSADZKI
34

d.1.
6

KNR 2-02
0616-01

B-01.00 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2

2.6*3.95 m2 10.27
RAZEM 10.27

35
d.1.

6

KNR 2-02
0609-03

B-01.00 Izolacja ze styropianu PS 20 gr. 10 cm m2

2.6*3.95 m2 10.27
RAZEM 10.27

36
d.1.

6

KNR 2-02
0609-03

B-01.00 Płyty podłogowe gipsowo-włóknowe FARMACELL m2

2.6*3.95 m2 10.27
RAZEM 10.27

37
d.1.

6

KNR 2-02
1110-01

B-01.00 Podłoga z desek struganych grubości 25 mm m2

poz.36 m2 10.27
RAZEM 10.27

2 INSTALACJE ELELKRYCZNE
38

d.2
B-01.00 Rozebranie nawierzchni drogowej i ponowne ułoŜenie szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

39
d.2

KNNR 5
0701-03

E-01.00 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

0.6*0.4*25 m3 6.00
RAZEM 6.00

40
d.2

KNNR 5
0702-03

E-01.00 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

poz.39-4.0 m3 2.00
RAZEM 2.00

41
d.2

KNNR 5
0706-01

E-01.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2*25 m 50.00
RAZEM 50.00
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42
d.2

KNNR 5
0705-01

E-01.00 UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot 50 m

25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

43
d.2

KNNR 5
0713-03

E-01.00 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach- YKY 5x6mm2 m

25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

44
d.2

KNNR 5
0103-05

E-01.00 Rury RB 18 układane n.t. na podłoŜu innym niŜ beton m

9.0 m 9.00
RAZEM 9.00

45
d.2

KNNR 5
0203-03

E-01.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 wciągane do rur
j.w.-kabel YKY 5x6 mm2

m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

46
d.2

KNNR 5
0726-09

E-01.00 Zarobienie na sucho końca kabla 5-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.2

KNNR 5
1302-04

E-01.00 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Ŝyłowy odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.2

KNNR 5
0203-01

E-01.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur-
przewód YDYŜo 3x2,5; 750V

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

49
d.2

KNNR 5
0203-01

E-01.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur-
przewód YDYŜo 3x1,5; 750V

m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

50
d.2

KNR-W 5-
08 0308-01

E-01.00 MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jed-
nobiegunowych,  mocowanych przez przykręcenie

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

51
d.2

KNR-W 5-
08 0309-04

E-01.00 MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych, bryzgosz-
czelnych, 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

52
d.2

KNNR 5
0114-07

E-01.00 Przepusty rurowe w ścianie z rur o śr.do 29 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

53
d.2

KNR-W 5-
08 0502-01

E-01.00 Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie
mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 2)

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

54
d.2

KNR-W 5-
08 0511-12

E-01.00 MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych, zawieszanych 2x40W kpl.

2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

55
d.2

KNR-W 5-
08 0402-01

E-01.00 Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg- rozdzielnica
naścienna: obudowa RN 2x12-55 IP66 wyposaŜona w : FR304 32A- 1 szt;
P304 25/0,03A-1 szt; S301 B6-2szt; S301 B16-1szt;

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

56
d.2

KNR-W 5-
08 0901-03

E-01.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierw-
szy pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

57
d.2

KNR-W 5-
08 0901-02

E-01.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy pomiar

2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00

58
d.2

KNR-W 5-
08 0902-05

E-01.00 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłączni-
ka róŜnicowoprądowego - pierwszy pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

59
d.2

E-01.00 Grzejnik elektryczny kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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