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1. Nazwa zamówienia 
„Remont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów w m. Zębowice i w m. Radawie” 
 
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem robót budowlanych jest remont stawu zlokalizowanego na dz. nr 718/22 
ark. m. 14 w m. Zębowice, Gmina Zębowice oraz stawu zlokalizowanego na dz. nr 686/80 
ark. m. 3 w m. Radawie, Gmina Zębowice zniszczonego na skutek wezbrań, 
w tym po powodzi w 2010 roku. 
 

Tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna warunków wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją  przedmiotu zamówienia. 
 

Zakres robót budowlanych będzie obejmował remont istniejących dwóch obiektów 
budowlanych: staw w m. Zębowice (dz. nr 718/22 ark. m. 14 w m. Zębowice) i staw 
w m. Radawie (dz. nr 686/80 ark. m. 3 w m. Radawie).  
Przedmiotowe roboty wymagają zgłoszenia na budowę w myśl art. 29 ust.2. pkt.1. Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, 
z późniejszymi zmianami). 
 
Zakres robót: 
A) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1. Wykoszenie wraz z wygrabieniem skarpy w miejscu zjazdu sprzętu do stawu. Miejsce 
zjazdu zostanie wskazane przez inspektora.  

2. Usunięcie warstwy nagromadzonego materiału ze stawu  
3. Przewiezienie wydobytego urobku, w miejsce wskazane przez Inwestora. 
4. Rozplantowanie urobku 

B) Roboty towarzyszące - zagospodarowanie terenu 
5. Obsiew skarpy mieszanką traw  

C) Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej  
6. Budowa poprzecznej palisady na wlocie cieków do stawów zabezpieczająca 

gromadzeniu się rumoszu. 
 
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

• Inwestor :Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice 
• Wykonawca robót: podmiot gospodarczy wyłoniony zostanie w  trybie przetargu 

nieograniczonego. 
• Kierownik robót 
• Inspektor nadzoru 

 
4. Podstawy prawne i przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, 
poz. 1623, z późniejszymi zmianami)  
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 
r. nr 113 poz. 759, z późniejszymi zmianami)  
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 
19, poz. 115)  
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 
r., Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami)  
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 
1243 z późniejszymi zmianami) 
 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z  
późniejszymi zmianami); 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 z późniejszymi zmianami)  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)  
 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 
2002 r., nr 147 poz. 1229, z późn. zm) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)  
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650, z późniejszymi zmianami).  
 
5. Wybrane pojęcia używane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

Na potrzeby niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wprowadza 
się następujące definicje i skróty charakterystyczne dla realizacji przedmiotowego zadania: 
 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu 
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 
 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 
stanie pierwotnym; 
 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także prze-jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 
 
Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
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Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
 
Umowa - należy przez to rozumieć Umowę na wykonawstwo robót w ramach zamówienia 
podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
 
Inspektor nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad realizacją 
zadania; reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzaniu i odbiorze gotowego obiektu; 
 
Inwestorze - należy przez to rozumieć Zamawiającego, względnie wyznaczony 
przez Zamawiającego podmiot do zastępowania Zamawiającego w części lub całości 
czynności związanych z obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z realizacji zamówienia; 
 
Istotnych wymaganiach - należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane; 
 
Nadzór inwestorski - należy przez to rozumieć całokształt czynności realizowanych w 
ramach obowiązków inspektora nadzoru, w szczególności wynikających ze stosowania 
przepisów Prawa Budowlanego; 
 
Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 
 
Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
 
Prawie budowlanym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi 
zmianami); 
  
Specyfikacji (SIWZ) - należy przez to rozumieć dokument sporządzony przez 
Zamawiającego, czyli specyfikację istotnych warunków zamówienia, dla której specyfikacja 
techniczna  wykonania i odbioru robót jest załącznikiem; 
 
Specyfikacji technicznej (STWiOR) - należy przez to rozumieć niniejszy dokument, czyli 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 
 
Wymaganiach względem Wykonawcy -  należy przez to rozumieć wymagania wynikające 
łącznie z umowy, przedmiaru robót, SIWZ i STWiOR definiujące: sposób realizacji zadania 
przez Wykonawcę, parametry techniczne, terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, które 
Wykonawca będzie zobowiązany dotrzymać, zorganizowanie procesu realizacji zadania, aby 
zapewnić zarówno właściwy poziom techniczny, jak i umożliwi ć prawidłową kontrolę 
realizacji zadania; 
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Zadanie lub Inwestycja - należy przez to rozumieć całokształt robót budowlanych wraz z 
robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowę i robotami ziemnymi, robotami 
towarzyszącymi, robotami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej niezbędnymi do 
realizacji zamówienia publicznego zgodnie z  umową, przedmiarem robót, SIWZ i STWiOR;  
 
6. Uwarunkowania realizacyjne wynikające z STWiOR 

Przy zachowaniu jako nadrzędnych zasad określonych w punkcie 1.5.1. należy 
uwzględnić dodatkowe uwarunkowania wynikające z niniejszego dokumentu STWiOR 
będące obligatoryjnymi wytycznymi; 
 
 
7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Podejmując realizację zadania Wykonawca przyjmuje również uwarunkowania 
realizacyjne tego zadania i oświadcza, że wypełni wymagania realizacyjne wobec 
Zamawiającego. 
 
7.1. Wstępne przygotowanie robót 

Wykonawcy przed sporządzeniem ofert powinni dokonać oględzin miejsca wykonania 
zamówienia, aby uwzględnić jego specyfikę w cenie swojej oferty. 

W celu: 
• Analizy możliwości zagospodarowania terenu budowy – ogrodzenia budowy bądź 

umieszczenie tablic ostrzegawczych, wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania 
dróg, przejść dla pieszych, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, łączności telefonicznej, urządzenia 
składowisk materiałów i wyrobów; 

• Analiza bezpieczeństwa ludzi pracujących na budowie, mienia, jak i bezpieczeństwa 
osób postronnych; 

• Analiza stanu sieci lokalnej infrastruktury, możliwości wykorzystania potencjału 
terenowego, jak i w weryfikacji działań poprzedzających podjęcie robót, a związanych 
z wyznaczeniem finansowego pułapu oferty. 

 
7.2. Inne czynności przygotowawcze 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się szczegółowo z dokumentacją 
przetargową. Ponadto Wykonawca zapoznaje się z uwagami zamieszczonymi w dokumentacji 
i przyjmuje je do wiadomości oraz akceptuje z chwilą złożenia oferty. 
 
7.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie elementy nie występujące 
w opisie zakresu rzeczowego robót i nie będące jej przedmiotem, jako koszty własne, 
stanowiące integralną część zadania, które nie będą podlegały odrębnemu rozliczeniu, ani nie 
będą w żadnym przypadku uznawane jako koszty odrębne wobec robót budowlanych 
realizowanych przez Wykonawcę.  
 
8. Informacje o terenie budowy 
8.1. Organizacja robót budowlanych  

Przekazanie terenu budowy oraz wstępne założenia związane z organizacją robót 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie o wykonanie robót budowlanych,  



SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

7 
 

Organizacja terenu budowy wraz z ogrodzeniem, wszelkimi urządzeniami terenu 
budowy, zapleczem socjalnym, strukturą lokalizacji, a także określeniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innymi wymogami wynikającymi z przepisów, 
spoczywa na Wykonawcy. 
 
8.1.1. Zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
przetargową. Wielkości określone w przedmiarze będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z przedmiarem robót i STWiOR i mają wpływ na niezadowalającą jakość obiektu 
budowlanego, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy obiektu budowlanego 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
8.1.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 
których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku 
korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, 
Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne 
władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane 
opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do 
korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości 

Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz do tych dodatkowych 
obszarów, jakie może otrzymać i uzgodnić z Inspektorem jako tereny robocze. Wykonawca 
podejmie konieczne kroki dla utrzymania Sprzętu Wykonawcy oraz Personelu Wykonawcy 
na terenie Terenu Budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 

W celu udokumentowania doprowadzenia terenu budowy i robót do stanu pierwotnego 
Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan 
terenu budowy przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną 
dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 
 
8.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach 
objętych zakresem robót oraz innych działkach zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie 
prowadzenia robót oraz w uzasadnionym przypadku wypłaci bez zbędnej zwłoki 
zadośćuczynienie właścicielom zniszczonych działek w formie odszkodowania za szkody 
powstałe z winy Wykonawcy. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 
powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Inspektora. 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia inspektora nadzoru, 
Zamawiającego oraz właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli nastąpi ich uszkodzenie w trakcie 
realizacji robót budowlanych.  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli obiektów budowlanych sąsiadujących z terenem budowy 
i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy 
Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe 
z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli obiektów sąsiadujących 
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 
szkody. 
 
8.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki dla zabezpieczenia środowiska 
zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz będzie zapobiegał szkodom, ograniczał ich 
skutki i uciążliwości dla ludzi i mienia, a także szkodom w środowisku naturalnym 
wynikających z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego 
działań. 

 Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska, w tym również ustawy o 
odpadach. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie 
Wykonawca. 

Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie powstałe w wyniku realizacji Robót 
odpady, wywiezie nieczystości stałe i płynnych oraz odpadów oraz zapewni bezpieczne, 
prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub 
miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się 
wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie 
usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury 
tymczasowej, które nie są już potrzebne. 

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad 
musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z 
Zamawiającym.  
 
8.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany zarówno do organizacji robót budowlanych, terenu 
budowy, organizacji pracy personelu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia, spełniających 
odpowiednie wymagania sanitarne. 
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Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na budowę i utrzymywać wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
egzekwował posiadanie przez personel wymaganych zabezpieczeń, zarówno w zakresie 
odzieży, jak i innych zabezpieczeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowywania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
co obejmuje całokształt jego działań na budowie. Wykonawca będzie utrzymywać urządzenia 
przeciwpożarowe i gaśnice w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji terenu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem, 
składowaniu materiałów budowlanych i urządzeń w sposób nie narażający ich na styczność ze 
źródłem ognia, utrzymywania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
8.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Roboty budowlane będą przebiegać w dalszej odległości od dróg i chodników. 
9. Nazwy i kody dla zakresu robót budowlanych 
Dla poszczególnych, wybranych zakresów robót zakłada się następującą klasyfikację tych 
robót w oparciu o wspólny słownik zamówień publicznych:  

 

Obiekt budowlany nr 1: Staw na działce nr 718/22 ark. m. 14 w m. Zębowice, Gmina Zębowice 

• Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 
• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45111200-0 
• Roboty towarzyszące - zagospodarowanie terenu CPV 45111291-4 
• Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45200000-8 
• Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej CPV 45246400-7 

 

Obiekt budowlany nr 2: Staw na dz. nr 686/80 ark. m. 3 w m. Radawie, Gmina Zębowice 

• Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 
• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45111200-0 
• Roboty towarzyszące - zagospodarowanie terenu CPV 45111291-4 
• Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45200000-8 
• Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej CPV 45246400-7 

 
10. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów, których 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymogów podstawowych w stosunku 
do obiektu, po ich wbudowaniu i w trakcie eksploatacji.  

Materiały niezbędne do remontu obiektów budowlanych muszą być zgodne 
z materiałami wymaganymi w danej pozycji przedmiaru robót wymienionych w KNR-ach 
w szczególności: 

• Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki o poj. łyżki 1.2m3  
o Materiały: 

� Belki iglaste nasycone, kl. III 
� Okucia kowalskie 

• Naprawa skarpy przez obsiew mieszanką traw 
o Materiał: 



SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

10 
 

� Nasiona traw 
• Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 14 cm i dług. 2.0 m kołków w grunt kat.III 

o Materiały: 
� Kołki drewniane niekorowane śr. 14 cm dług. 2.0 m 
� Drewno iglaste – połowizny 
� Śruby ciesielskie 

• Wykonanie palisady przy śr. kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.III 
o Materiały: 

� Kołki faszynowe 
 

Opis robót wraz z przedmiarem robót podaje konkretne rozwiązania materiałowe, 
ponieważ jedynie takie zapewniają określone jednoznacznie zdefiniowane odniesienie co do 
kryteriów jakościowych a jednocześnie wskazują, że produkt o danej specyfikacji technicznej 
istnieje i może być zastosowany. 
 

Wykonawca wliczy wszystkie koszty w wynagrodzenie ryczałtowe uwidocznione 
w umowie, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania i zabezpieczania 
materiałów na terenie budowy.  
Składowane materiały na każde wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego muszą być 
udostępniane przez Wykonawcę. 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania materiałów 
niezbędnych do wbudowania w obiekt budowlany przed przystąpieniem do tych prac, celem 
zaakceptowania ich – w szczególności jakości przygotowania materiałów drzewnych 
i metalowych do wbudowania i zamontowania. Dodatkowo wymiary materiałów należy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru przez rozpoczęciem robót. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy na terenie budowy znajdą się materiały i urządzenia nie 
akceptowane przez inspektora nadzoru, wówczas zabronione jest wbudowywanie tych 
materiałów w remontowany obiekt. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia tych 
elementów z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w wyniku których Wykonawca wbudowuje 
elementy nie zbadane, nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru, jest realizowany na 
wyłączne ryzyko Wykonawcy, z konsekwencjami związanymi z odpowiedzialnością. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia należytej jakości robót. 
 
11. Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu i stosowania maszyn. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu, który nie spowoduje uszkodzeń 
remontowanych obiektów budowlanych. Musi również stosować sprzęt nie wpływający 
negatywnie na parametry jakościowe realizowanych elementów tak co do parametrów 
technicznych, jak i estetycznych. Zabronione jest stosowanie sprzętu, którego skutki działania 
będą negatywne także w ujęciu długofalowym, w perspektywie długoletniej eksploatacji, 
powodując obniżenie trwałości elementów, pomimo zachowania ich parametrów 
wytrzymałościowych.  
 
12. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawcę obowiązuje stosowanie środków transportu, które są dopuszczone do 
eksploatacji, nie powodując uszkodzenia przewożonych materiałów, a także których użycie 
nie powoduje niebezpieczeństwa zarówno na budowie jak i poza nią w trakcie wykonywania 
zadania. Zabrania się Wykonawcy stosowania środków transportu, które negatywnie 
wpływałyby na stan i jakość nawierzchni drogowych. Zabronione jest poruszanie się koparek 
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gąsienicowych po drogach publicznych w szczególności asfaltowych. Należy stosować 
przerzut koparki przy pomocy zestawu niskopodwoziowego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zaleceniami wskazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

Wykonawca wliczy wszystkie koszty w wynagrodzenie ryczałtowe uwidocznione 
w umowie, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem sprzętu do robót. 
 
13. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
13.1. Podstawowy tryb i wymagania realizacyjne 

Wszelkie prace realizowane przez Wykonawcę muszą być realizowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami wskazanymi w niniejszym opracowaniu 
jako obowiązujące oraz wiedzą i sztuką budowlaną.  
Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem 
robót, STWiOR, SIWZ oraz poleceniami 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. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
13.2. Wyszczególnienie wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót  
- na podstawie KNR-2-01, KNR-211, KNR 15-01 
13.2.1. Wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem porost gęsty twardy szerokość 
skarpy: 3.0m. 
Wyszczególnienie prac: jak wyżej. 
13.2.2. Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki o poj. łyżki 1.2m3 

Wyszczególnienie prac: Wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki przy 
robotach ziemnych na podłożu mokrym i grząskim 
13.2.3. Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi na odkład; gr. kat. III  
Wyszczególnienie prac: Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną 
krawędź wykopu bądź składowanie w wykopie w formie kilku nasypów. 
Należy zwrócić uwagę czy w danej pozycji przedmiaru nie występują następujące uwagi:  
*praca koparek w gruntach oblepiających naczynie robocze; 
*praca koparek na mokrym podłożu wymagającym użycie materaca 
13.2.4. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1 km ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach; gr. kat III 
Wyszczególnienie prac: Ładowanie ziemi z nasypów/hałdy na samochody samowyładowcze. 
Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania 
Uwaga: *uwzględniono spulchnienie chwilowe 
13.2.5. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych 
Wyszczególnienie prac: Rozplantowanie uprzednio wydobytego z wykopu gruntu warstwą 
o grubości 20 cm. 
13.2.6. Naprawa skarpy przez obsiew mieszanką traw 
Wyszczególnienie prac:  Spulchnienie powierzchni ziemi i wysiew nasion. 
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13.2.7. Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 14 cm i dług. 2.0 m kołków 
w grunt kat.III  
Wyszczególnienie prac: 1. Montaż i demontaż kleszczy. 2. Wbicie słupków młotem 
pneumatycznym. 3. Obcięcie głów słupków. 
13.2.8. Wykonanie palisady przy śr. kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie 
kat.III 
Wyszczególnienie prac: 1. Ręczne wbicie kołków. 2. Obcięcie głów kołków. 
 
14. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie budowy 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
 
14.1. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
15. Odbiór robót  
15.1. Rodzaje odbioru robót 
a) odbiór końcowemu, 
b) odbiór po upływie okresu rękojmi 
c) odbiór pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
15.2. Odbiór końcowy  
15.2.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 1.16.3.2.  
Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny wizualnej  
 
15.2.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany uznać zakres wskazany przez Zamawiającego za wiążący. 
 
15.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmii gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym 
i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu 
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16. Podstawa płatności 
Podstawą płatności są uregulowania umowne.  
 
17.Obmiar robót  
Jednostka obmiarowa robót jest zależna od pozycji w podanym przedmiarze robót. 


