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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
   
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV45000000-7 Roboty budowlane 
 Kody rodzajowe 
CPV 45111100-9 -  Roboty w zakresie burzenia 
CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne. 
CPV 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 
CPV 45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu. 
CPV 45111230-6 – Roboty w zakresie stabilizacji gruntu. 
CPV 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
  
 
 
 
TEMAT: 
Modernizacja placu apelowego przy budynku Gimnazjum nr 1  
im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowa nr 33. 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  związanych z modernizacją placu apelowego przy budynku Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej nr 33.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym kontraktem. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie branże, czynności umożliwiające 
wykonanie prac przy pn „Modernizacja placu apelowego przy budynku Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej nr 33.” 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót 
1). Roboty rozbiórkowe, rozebranie podłoża betonowego grub. 35 cm, ca. 700 m2 
2). Rozebranie nawierzchni z kostki 6-cio kotnej (tzw. trylinka) – ca. 50 m2 
3). Usunięcie gruzu, kostki z utylizacją  ilości jw. 
4). Wykonanie koryta na całej powierzchni, ca 750 m2, grubość ca 35-40 cm 
5.) Usunięcie urobku ilość koryta  ilość jw. 
6). Wykonanie podbudowy, warstwy odsączającej gr. 15 cm po zagęszczeniu z klińca drogowego   
    ca 750 m2 
7). Mechaniczne zagęszczenie i profilowanie  ca. 750 m2 
8). Wykonanie odwodnienia liniowego wg. ustaleń ustaleń Inwestorem   ca. 10 mb 
9). Wykonanie nawierzchni z kostki polbruk na podsypce piaskowej, grub. 6 cm, kolor szary ca.    
     50 m2 wraz z obrzeżem 
10). Wykonanie nawierzchni z kostki polbruk na podsypce cem-piaskowej, grub. 8 cm, kolor   
     szary ca. 50 m2 wraz z obrzeżem, wjazd na posesję 
   
 Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
ustaleniami Użytkownika, i polecenami Inspektora. 
 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu 
osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 
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spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Ukończenia 
robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie działki. 
Rozliczenie za zużyte media przejmuje na siebie Wykonawca do momentu odbioru końcowego 
robót. Na wykonawcy ciąży obowiązek opomiarowania zużycia i zdobycia odpowiednich 
uzgodnień z Wodociągów i Energetyki. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy ,w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. W przypadku zamiany urządzeń 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi Projekt Budowlany 
Wykonawczy z obliczeniami uwzględniającymi zamienione urządzenie. Wszelkie zamiany 
winny być konsultowane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora.  
Wykonawca dysponuje niezbędnymi narzędziami i urządzeniami,  sprzętem min.: 

- koparką  min 0,8 m3 
- spycharką, 
- ładowarką   2,0 do 3,0 m3, 
- samochodami ciężarowymi o ładowności 15 do 20 t, min 3 samochody,  
- młotem pneumatycznym 
-płytą wibracyjną,   400 kg. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie; zostaną, 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  
za ich zgodność z wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.. 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały 
posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu) 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
7.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pisemnie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru 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 przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
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poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej lub ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
  wykonywania robót, 
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
  dostawców materiałów), 
Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
   budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania , wg pkt. 1.3.. 
 
9. Rozliczenie robót  
Podstawą płatności stanowi komplet wykonanych robót i protokoły. 
 
10. Dokumenty  odniesienia 
10.1 Ustawy. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. Zmianami) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 
147, poz. 1229) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późn. Zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
10.2. Rozporządzenia. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
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