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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODEBRANIA ROBÓT  
– PLAC POD TENIS STOŁOWY BYCZYNA - PARK MIEJSKI  

dz. nr 388/2 k.m.7 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót 
budowlanych związane z wykonaniem placu do gry w tenisa stołowego położonego na 
działce 388/2 k.m. 7. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia: 
Budowa placu do gry w tenisa stołowego. Przedmiotowy teren jest niezainwestowany, wolny 
od zabudowy. Od strony wschodniej działka jest porośnięta dziko rosnącymi krzewami i 
krzakami. Opracowanie obejmuje zaaranżowanie wspomnianego terenu do gry w tenisa 
stołowego. Podczas aranżacji terenu przewiduje się wykonanie fundamentów pod 
zaprojektowane elementy, montaż elementów na terenie inwestycji oraz przygotowanie 
powierzchni terenu tj. przygotowanie terenu, utwardzenie z kostki, wykonanie obrzeży 
betonowych. 

1.4. Zakres robót ujętych w STWiORB 
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: oczyszczenie, przygotowanie terenu, 
wykonanie nawierzchni placu, montaż stołów do tenisa stołowego oraz urządzeń małej 
architektury (ławki). 
Zamówienie realizowane w jednym zadaniu, które obejmuje: wyposażenie placu na terenie 
Miasta Byczyna wg zamieszczonego w SIWZ zakresu rzeczowego. 
Kod CPV: 
CPV 45.11.12.13-4 – roboty w zakresie oczyszczania terenu, 
CPV 45.22.38.00-4 – montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 
CPV 45.11.27.23-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw. 

2. ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU – CPV 45.11.12.13-4 

2.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw. 

2.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 2.3. 

2.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót związanych z oczyszczaniem terenu przeznaczonego pod 
plac do gry w tenisa stołowego. 

2.4.  Określenia podstawowe 



Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

2.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego. 

2.6.  Sprzęt 
Roboty związane z oczyszczaniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.7.  Wykonanie robót 
2.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac do gry w tenisa stołowego: 
− oczyszczenie terenu gdzie występuję drań, usunięcie dziko rosnących krzewów, 
− usunięcie kamieni i innych materiałów, 
− wyrównanie nierówności w podłożu podbudowy z kruszyw łamanych, podsypki 

piaskowej, 
− wykonanie obrzeży betonowych. 
Plac ograniczony będzie obrzeżami 100x30x8cm w kolorze szarym, z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową, osadzonych na podsypce piaskowej grubość 5cm, 
podbudowa z kruszyw łamanych grubość 10cm, kostka brukowa szara grubość 6cm, na 
podsypce piaskowej grubość 5cm.  
Przy układaniu obrzeży należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi 
szczelin destylacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5mm. 
Pozostałe warunki techniczne ustawienia obrzeży, nie ujęte w niniejszym opracowaniu 
należy realizować w oparciu o normę BN-64/8845-02.,”Krawężniki uliczne”, „Warunki 
techniczne ustawiania i odbioru”. 

2.8. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

2.9.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: wykonany plac do gry w tenisa stołowego – 1szt. 

2.10.  Odbiór robót 
Odbiór robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 
zgodnie z umową. 

2.11. Podstawa płatności 
Roboty rozliczane ryczałtowo. 

3. MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI - CPV 45.22.38.00-4 

3.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz 
montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 

3.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 3.3. 

3.3.  Zakres robót objętych ST 



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placu oraz montażem i wznoszeniem 
gotowych konstrukcji. 

3.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z SIWZ  
i poleceniami Zamawiającego. 

4. MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY 

4.1.  Materiały: 
− mieszanka betonowa B-10, 
− kotwy do montowania ławek, 
− stoły do tenisa stołowego – betonowe 4szt, 
− ogrodzenie z siatki w ramkach i na słupkach stalowych. 

4.2.  Sprzęt 
Roboty związane z kształtowaniem placu do gry w tenisa stołowego oraz montażem  
i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.3.  Transport 
Materiały na budowę placu do gry w tenisa stołowego powinny być przewożone 
odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.4.  Wykonanie robót 
4.4.1. Zamontowanie elementów placu do gry w tenisa stołowego i małej architektury 
Posadowienie elementów małej architektury – wykopanie dołków pod gotowe 
prefabrykanty fundamentowe lub wykonanie fundamentów zgodnie z zaleceniami 
producenta, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń. Dno wykopu przed 
wykopaniem fundamentu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie pomiędzy 
ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym np. klińcem i 
dokładnie zagęścić. Montaż urządzeń przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta 
lub powiększyć ich wykonanie firmie specjalistycznej. 
4.4.2. Zamocowanie ławek parkowych 
Wykonanie dwóch stóp fundamentowych dla każdej ławki, o wymiarach 100x20x40cm, 
beton B-10; zamocowanie każdej z dwóch nóg ławki przy pomocy 2 kotwic. 

4.5.  Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
Dopuszcza się tolerancję ustawienia urządzeń małej architektury: 

− odchyłka od pionu, nie więcej niż 1cm, 
− odchyłka od wysokościowego usytuowania urządzenia, nie więcej niż 2cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia w poziomie od krawędzi alejki, nie więcej niż 5cm. 

4.6.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: elementy placu do gry w tenisa stołowego i małej architektury. 

4.7. Odbiór robót 



Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania robót 
z SIWZ i umową. 
4.8.  Podstawa płatności 
Roboty rozliczane ryczałtowo. 

Opracowanie: inż. Stanisław Biliński  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Skateparku w Byczynie  
– Park Miejski dz. Nr 388/2 i 385 k.m.7 

 
Nawierzchnia skateparku: 

Podbudowa: 
Podsypka piaskowa 30 cm zagęszczana warstwami. Piasek średnioziarnisty niewysadzinowy 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6o – 10-5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. 
Warstwa poślizgowa: folia budowlana PE 0,2 mm – 2 warstwy. 

Płyta betonowa: 
Beton klasy B25. 
Grubość 15 cm. 
Zbrojenie rozproszone włóknem stalowym 50/1 lub 50/0,5 w ilości 15 kg/m3. Wierzchnie 
warstwy wzmacniane posypkami utwardzającymi z korundem (np. Panabex F1) – 4 kg/m2 do 
twardości B70. 
Beton jest zacierany na gładko mechanicznie oraz pokrywany impregnatem Panbexil 0,1 
l/m2. 
Spadek płyty powinien mieć 0,5 – 1%, nie powinien przekraczać 2%. 
W przypadku nieoczekiwanych zmian w geometrii elementów o więcej niż 5 cm 
spowodowanych ukształtowaniem nawierzchni skateparku, konieczna jest konsultacja  
z projektantem. 
Po wykonaniu posadzki cięte są dylatacje. Maksymalnie 6m c 6m, wycięte na 1/3 grubości 
płyty. 
Wypełnienie dylacji po min 30 dniach. Fazowanie krawędzi dylacji, założenie sznurów 
dylacyjnych oraz wypełnienie dylacji masą poliuretanową. 
Poszczególne obiekty wtopione w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd na 
poszczególne elementy skateparku. 
Nie dopuszcza się stosowania żadnych innych elementów pośrednich (np. blach 
najazdowych – podatne na kradzież, w trakcie użytkowania skateparku odkręcają się, 
powodują duży hałas przy najeżdżaniu na element). 

Krawędzie: 
Krawężnik drogowy, na tym samym poziomie co płyta betonowa. 

Właściwości nawierzchni betonowej: 
Nawierzchnia płyty powinna być idealnie równa i gładka.  
Przy kontakcie drewnianego decka z nawierzchnią powinno występować jak najmniejsze 
tarcie. 
Dla osoby poruszającej się na deskorolce z kółkami średnicy 45 mm nie może być żadnych 
odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. 

Elementy skateparku: 
Beton: 
Elementy skateparku należy wykonać z: beton B 40, wibrowany. 
Elementy powinny składać się z prefabrykantów. 



W przypadku wykonania jednego elementu z większej ilości prefabrykantów, należy 
dopilnować aby element nie miał żadnych szczelin, nierówności lub wystających części po 
jego założeniu. 
Powierzchnia jezdna wszystkich elementów betonowych skateparku powinna być równa  
i bez szczelin. Ważne jest aby powierzchnia jezdna była gładka, ale nie może być śliska.  
Dla osoby poruszającej się na deskorolce z kółkami o średnicy 45 mm nie może być żadnych 
wyczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. 
Krawędzie dolne przeszkód muszą równo dotykać nawierzchni – nie może być żadnych 
nierówności lub wystających materiałów w dolnej części elementu przy nawierzchni. 
Ze względu na zbyt dużą śliskość, nie dopuszcza się malowania powierzchni jezdnej 
elementów inną farbą niż farbą do graffiti. 
Nie dopuszcza się luźnych kamieni, gruzu, żwiru, piachu, ziemi, itp. pod otwartymi z boku 
elementami skateparku – każdy materiał musi być zabezpieczony przed dostaniem się na 
płytę jezdną skateparku. 

Elementy metalowe: 
Powierzchnia jezdna wszystkich elementów metalowych musi być równa, nie może mieć 
najmniejszych przerw ani szczelin. Dotyczy to wszystkich kątowników. Profili zamkniętych  
i rur. 
Krawędź obrzeża na różnicy poziomów płyty skateparku przy elemencie nr 5: 
Na zaznaczonych w projekcie krawędziach elementów powinien być równo wtopiony  
w beton profil zamknięty 30,0mm x 30,0mm x 3mm. Nie może odstawać od betonowej 
powierzchni elementów i nie może być zmontowany poniżej betonowej powierzchni 
przeszkód. 
Żadna z krawędzi nie może mieć jakichkolwiek przerw ani szczelin. 
Krawędzie nie mogą mieć żadnych wystających ani wklęsłych nierówności. 
 

Opracował: Stanisław Biliński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
- wykonanie 2 kortów  tenisowych. 

Kod CPV:     
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

Ustalenia ogólne. 
Prace przy realizacji obiektu powinny być realizowane przy użyciu materiałów i wyrobów 
budowlanych odpowiadających normom PN,BN lub świadectwom ITB. Materiały i wyroby, na 
które nie ma norm powinny posiadać aprobaty techniczne zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra SWiA . Wykonawstwo robót objętych projektem wymaga ustanowienia osoby 
uprawnionej, sprawującej kierownictwo i nadzór. W ramach poszczególnych etapów prac, 
zaleca się dokonywanie odbiorów robót budowlanych zgodnie z zakresem prac opisanych w 
dokumentacji projektowej i w odpowiednich pozycjach przedmiaru. Odbiór robót powinien 
być zgodny z ogólnymi warunkami realizacji obiektów budowlanych i odbywać się po 
zakończeniu każdego rodzaju robót w celu określenia ich jakości i stwierdzenia możliwości 
bezpiecznego i prawidłowego wykonywania dalszych prac. Z każdego odbioru robót należy 
sporządzić protokół podpisany przez członków komisji odbierającej, który powinien zawierać 
ocenę wykonanych prac oraz ewentualne wnioski i zalecenia. Przekazanie obiektu 
użytkownikowi do eksploatacji powinno być dokonane po usunięciu wad i usterek 
wymienionych w protokóle odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 
inwestorowi gwarancji na wykonane przez siebie prace.    

1.1.  Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania kortu 
tenisowego z nawierzchnią z mączki ceglanej. 

1.2.  Zakres stosowania. 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować  
w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót w p.1 

1.3.   Zakres robót. 
Zakres robót obejmuje: 

− wyrównanie terenu pod kort; 

− korytowanie tj. wybranie 35 cm warstwy ziemi; 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 5-40mm mechanicznie zagęszczonego 
gr.20 cm; 

− warstwa z kruszywa mineralnego 0-4mm gr 10cm; 

− mączka ceglana G5 gr 4cm; 

− mączka ceglana D10 gr 1cm; 

− wykonanie obrzeży kortów; 



− wykonanie odwodnienia kortu; drenaż poprzeczy  z rur PCV φ 60, drenaż główny z rur 
PCV φ 150; 

− wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych φ 1200 głębokości 3 m; 

− wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej wysokości 3 m; 

− wykonanie wrót i furtki z siatki na ramach stalowych szerokości 3m; 

− ustawienie tulei i stojaków do tenisa stołowego wraz siatką; 

− malowanie linii; 

− montaż ściany do odbijania. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6. Materiały. 
1.6.1.Woda. Stosować wodę wodociągową. 
1.6.2. Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy przedmiotowej, a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych 

− mieć frakcje różnych wymiarów: drobnoziarniste, średnioziarniste i gruboziarniste 
1.6.3. Warstwa nośna filtrująca.  
Kruszywo kamienne frakcji 0-45mm  z niską zawartością gliny (max. 8%). 
1.6.4. Warstwa wyrównawcza. 
Stosować  mieszankę kruszywa łamanego frakcji 0-4mm . 
1.6.5. Drenaż. 
Drenaż poprzeczny wykonać z rur drenarskich PCV w zwoju φ 80 w oplocie z włókniny, 
drenaż główny z rur PCV φ 150 w oplocie z włókniny 
1.6.6.Ogrodzenie. 
Wykonać z siatki stalowej powlekanej.  

1.7. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy pomocy dowolnego sprzętu zmechnizowanego  
i ręcznego.  
1.8. Transport. 
Materiały mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

1.9.  Wykonanie robót. 
1.9.1.Wyrównanie terenu. 
Wyrównywanie terenu wykonywać mechanicznie. Ze względu na stosunkowo duży 
teren do wyrównywania, poziom równanego terenu kontrolować za pomocą 
niwelatora. Nie powinno być większych odchyłek od poziomu niż 5 cm. Po 
zniwelowaniu terenu i naniesieniu konturów kortu należy wykonać tzw. korytowanie 
czyli wybrać warstwę około 40 cm ziemi. 
1.9.2.Wykonanie podbudowy. 
Podbudowę należy wykonać z kruszywa mineralnego 5-40mm zagęszczonej 
mechanicznie. Po zagęszczeniu grubość warstwy podbudowy powinna wynosić 20 cm. 
1.9.3.Wykonanie odwodnienia. 



Rozmieszczenie  rur drenarskich wytyczyć zgodnie z projektem. Przed ułożeniem rur 
wykonać podsypkę z piasku filtracyjnego (grubego) grubości 5-10 cm ze spadkami 0,2 
% w kierunku studni . Ułożyć rury drenarskie Fi 80 ze spadkami jw. Po ukończeniu 
układania rur zgłosić roboty do odbioru . Wykonać obsypkę rur drenarskich z mieszanki 
65 % żwiru i 35 % piasku grubości 15-20 cm.   Cała powierzchnię zagęścić zagęszczarką 
mechaniczną. 
1.9.4. Studnia chłonna. 
Rozmieszczenie studni chłonnej wykonać zgodnie z projektem. Głębokość studni 
powinna wynosić co najmniej 3,0m. Jako zamknięcie studni zastosować żelbetowe 
płyty górne φ 1400 z otworem i włazy typu ciężkiego. 
Porywa włazu powinna być zamontowana w poziomie terenu. Dno studni wysypać 20 
cm warstwą żwiru frakcji 4/16. Do studni chłonnej podłączyć rury PCV odwodnienia 
kortu. 
1.9.5. Nawierzchnia  kortu. 
Nawierzchnię kortu należy wykonać w dwóch warstwach: 

− z mączki ceglanej G5 4cm; 

− z mączki ceglanej D10 1cm. 
1.9.6.Wykonanie ogrodzenia. 
Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z projektem z siatki powlekanej na stalowych 
słupkach φ 76 wbetonowanych w ziemię . Słupki przed wbetonowaniem pomalować 
dwukrotnie farbą antykorozyjną i dwukrotnie farbą nawierzchniową. Wysokość 
ogrodzenia wokół kortu wynosi 3,0 m. 
1.9.7. Wrota z furtką. 
Wrota i furtka z siatki na ramach stalowych o szerokości 3x3 m. 
1.9.8.Montaż słupków do zakładania siatki. 
Gniazda montażowe z rur stalowych należy zabetonować w dołach o wymiarach 40x40 
cm w taki sposób, że góra  warstwy wierzchniej będzie na poziomie górnej krawędzi 
gniazda montażowego. 

Opracował: inż. Stanisław Biliński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ODMULENIE „DUŻEGO” STAWU, BUDOWA OGRODZENIA STAWÓW 

Byczyna dz. nr 116 k.m. 3 i 184/2 k.m. 4 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: roboty przygotowawcze, utwardzenie terenu i 
dojścia, czyszczenie stawu. 

1.2. PRACE TOWARZYSZĄCE: 
Wygrodzenie terenu, zabezpieczenie strefy wokół stawu przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

1.3.  DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY ORAZ ORGANIZACJI ROBÓT 
Budowa zlokalizowana jest w Byczynie Dz. Nr 116 i 184/2. Teren jest częściowo 
ogrodzony. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika robót. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wszystkie materiały budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszą 
spełniać wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04 (Dz. U. Nr 92 poz. 
881). 

2.1.  Roboty budowlane: 

− masa betonowa B 35; 

− płyty ażurowe mała krata 90x60x10; 

− siatka w ramach stalowych wys. 1,1m; 

− furtka j.w. 1,0x1,1m; 

− bramka jw. 2,4x1,1m 
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAKUPU I DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, KTÓRE POZWALAJĄ NA 
SPEŁNIENIE WYMOGÓW OKREŚLONYCH W PKT 2 I 5 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. 
WBUDOWANIE LUB ZAMONTOWANIE MATERIAŁÓW O NIEWŁĄŚCIWEJ JAKOŚCI 
BĘDZIE SKUTKOWAĆ KONIECZNOŚCIĄ ICH WYMIANY NA KOSZT WYKONAWCY. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU. 
3.1. Używane w trakcie prac narzędzia muszą być sprawne i spełniać wymogi 
przepisów BHP. 
3.2. Stosowane elektronarzędzie muszą mieć moc dostosowaną do istniejących 
zabezpieczeń elektrycznych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPOSTU. 
Wykorzystywane środki transportowe muszą posiadać gabaryty dostosowane  
do wielkości powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzić istniejących budynków  
i budowli. W przypadku wystąpienia ww. uszkodzeń, wykonawca musi je usunąć na 
własny koszt. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

przepisami BHP. Wykonawcę bezwzględnie obowiązuje posiadanie i korzystanie przez 
wszystkich wykonujących prace na wysokości z indywidualnych zabezpieczeń przed 



upadkiem. Pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające 
do prac na wysokości, a sprzęt niezbędne atesty. 

5.2. Do wykonywania robót należy zastosować materiały wskazane w specyfikacji 
technicznej, zastosowanie materiałów zamiennych lub nie spełniających wymogów 
określonych w pkt 2 i 5 niniejszej specyfikacji bez uzgodnienia z inwestorem zostaną 
wymienione na właściwe na koszt wykonawcy. Takie same skutki wywoła wykonanie 
robót niezgodnie z technologią lub zaleceniami określonymi przez producenta 
zastosowanych materiałów i sprzętu oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

5.3 Podczas prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę 
zamontowanych elementów i wykonanych prac (w szczególności siatki i powłok 
malarskich). Uszkodzone (np. zarysowanie albo otarte) lub trwale zabrudzone 
elementy zostaną wymienione na wolne od wad na koszt wykonawcy. 

5.4.  Wykonawca ma utrzymywać porządek na placu budowy – codzienne sprzątanie po 
robotach budowlanych. 

6. WARUNKI KONTROLI I ODBIORU WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1.  Wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi dokumenty stwierdzające 

spełnienie warunków określonych w pkt 2, nie później niż w dniu rozpoczęcia 
wykonywania prac z użyciem danych materiałów. W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości, co do jakości stosowanych wyrobów inwestor ma prawo wstrzymać 
roboty wykonywane z ich zastosowaniem. Powyższe działanie nie będzie skutkować 
przedłużeniem terminu i wszelkie z tym związane konsekwencje obciążą wykonawcę. 

6.2.  Inwestor nie odbierze robót o niezgodnym z wymaganiami specyfikacji standardzie lub 
wykonanych z nieusuwalnymi usterkami, na zasadzie obniżenia wartości wykonanych 
prac. 

6.3.  Podpisanie przez przedstawicieli inwestora protokołu odbioru robót nie zwalnia 
wykonawcy z obowiązku usunięcia wad ukrytych lub nieujawnionych podczas odbioru 
występujących w przedmiocie umowy. 

6.4.  Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru częściowego roboty ulegające zakryciu. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1.  Wykonawca ma obowiązek wykonania obmiaru robót.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1.  Odbiór końcowy robót przeprowadzi komisja złożona z przedstawicieli zamawiającego 

przy udziale wykonawcy. 
8.2.  Najpóźniej w dniu odbioru wykonawca dostarczy: 

−   karty gwarancyjne na wykonanie roboty i zamontowane urządzenia, 

−   dokumenty potwierdzające dopuszczenie stosowanych materiałów do stosowania 
w budownictwie. 

8.3.  Podczas przeprowadzenia odbioru sprawdzeniu podlegać będzie dokumentacja 
odbiorowa jak i jakość wykonanych robót. 

8.4.  Warunkiem rozpoczęcia odbioru robót będzie dostarczenie kompletnej dokumentacji 
wymienionej w pozycji 8.2. oraz kosztorysów powykonawczych. 

8.5.  W przypadku wystąpienia usterek, niesprawności zamontowanych wyrobów, 
zastosowania niewłaściwych materiałów lub wystąpienia innych wad w przedmiocie 
zamówienia, zostaną one opisane wraz ze sposobem i terminem usunięcia wskazanym 
przez wykonawcę i akceptowanym przez zamawiającego. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 



9.1.  Kosztorys ofertowy pełny ślepy. 
9.2. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. 
9.3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. 
9.4. Karty techniczne i instrukcje montażu. 

Opracował: inż. Stanisław Biliński 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ZAGOSPODAROWANIE ZEWNĘTRZNE – UTWARDZENIE Z OGRODZENIEM 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:  roboty przygotowawcze, utwardzenie terenu, 
ogrodzenie. 

1.2.  PRACE TOWARZYSZĄCE: 
Wygrodzenie terenu, zabezpieczenie strefy wokół stawu przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
1.3. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY ORAZ ORGANIZACJI ROBÓT 
Budowa zlokalizowana jest w Byczynie dz. nr 388/2 i 385. Teren jest trawiasty płaski. 
Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika robót. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wszystkie materiały budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszą spełniać 
wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z dn 16.04.04 (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
1.Roboty budowlane: 

− masa betonowa B 35; 

− nawierzchnia żwirowo - gliniasta gr. 20cm; 

− siatka w ramach stalowych wys. 1,1m; 

− furtka j.w. 1,0x1,1m; 

− bramka jw. 3,0x1,1m; 

− ławki 3szt; 

− kosz na śmieci 2 szt; 

− tablica informacyjna 1 szt; 

− stoliki betonowe do gry w szachy. 
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAKUPU I DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, KTÓRE POZWALAJĄ NA SPEŁNIENIE 
WYMOGÓW OKREŚLONYCH W PKT 2 I 5 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. WBUDOWANIE LUB 
ZAMONTOWANIE MATERIAŁÓW O NIEWŁĄŚCIWEJ JAKOŚCI BĘDZIE SKUTKOWAĆ 
KONIECZNOŚCIĄ ICH WYMIANY NA KOSZT WYKONAWCY. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU. 
3.1.  Używane w trakcie prac narzędzia muszą być sprawne i spełniać wymogi przepisów 

BHP. 
3.2. Stosowane elektronarzędzie muszą mieć moc dostosowaną do istniejących 

zabezpieczeń elektrycznych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPOSTU. 
Wykorzystywane środki transportowe muszą posiadać gabaryty dostosowane do wielkości 
powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzić istniejących budynków i budowli. W 
przypadku wystąpienia ww. uszkodzeń, wykonawca musi je usunąć na własny koszt. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 



5.1.  Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
przepisami BHP. Wykonawcę bezwzględnie obowiązuje posiadanie i korzystanie przez 
wszystkich wykonujących prace na wysokości z indywidualnych zabezpieczeń przed 
upadkiem. Pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające 
do prac na wysokości, a sprzęt niezbędne atesty. 

5.2. Do wykonywania robót należy zastosować materiały wskazane w specyfikacji 
technicznej, zastosowanie materiałów zamiennych lub nie spełniających wymogów 
określonych w pkt 2 i 5 niniejszej specyfikacji bez uzgodnienia z inwestorem zostaną 
wymienione na właściwe na koszt wykonawcy. Takie same skutki wywoła wykonanie 
robót niezgodnie z technologią lub zaleceniami określonymi przez producenta 
zastosowanych materiałów i sprzętu oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

5.3 Podczas prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę 
zamontowanych elementów i wykonanych prac (w szczególności siatki i powłok 
malarskich). Uszkodzone (np. zarysowanie albo otarte) lub trwale zabrudzone 
elementy zostaną wymienione na wolne od wad na koszt wykonawcy. 

5.4.  Wykonawca ma utrzymywać porządek na placu budowy – codzienne sprzątanie po 
robotach budowlanych. 

6. WARUNKI KONTROLI I ODBIORU WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1.  Wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi dokumenty stwierdzające 

spełnienie warunków określonych w pkt 2, nie później niż w dniu rozpoczęcia 
wykonywania prac z użyciem danych materiałów. W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości, co do jakości stosowanych wyrobów inwestor ma prawo wstrzymać 
roboty wykonywane z ich zastosowaniem. Powyższe działanie nie będzie skutkować 
przedłużeniem terminu i wszelkie z tym związane konsekwencje obciążą wykonawcę. 

6.2.  Inwestor nie odbierze robót o niezgodnym z wymaganiami specyfikacji standardzie lub 
wykonanych z nieusuwalnymi usterkami, na zasadzie obniżenia wartości wykonanych 
prac. 

6.3.  Podpisanie przez przedstawicieli inwestora protokołu odbioru robót nie zwalnia 
wykonawcy z obowiązku usunięcia wad ukrytych lub nieujawnionych podczas odbioru 
występujących w przedmiocie umowy. 

6.4.  Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru częściowego roboty ulegające zakryciu. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1.  Wykonawca ma obowiązek wykonania obmiaru robót.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1.  Odbiór końcowy robót przeprowadzi komisja złożona z przedstawicieli zamawiającego 

przy udziale wykonawcy. 
8.2.  Najpóźniej w dniu odbioru wykonawca dostarczy: 

− karty gwarancyjne na wykonanie roboty i zamontowane urządzenia, 

− dokumenty potwierdzające dopuszczenie stosowanych materiałów do stosowania 
w budownictwie. 

8.3.  Podczas przeprowadzenia odbioru sprawdzeniu podlegać będzie dokumentacja 
odbiorowa jak i jakość wykonanych robót. 

8.4.  Warunkiem rozpoczęcia odbioru robót będzie dostarczenie kompletnej dokumentacji 
wymienionej w pozycji 8.2. oraz kosztorysów powykonawczych. 

8.5.  W przypadku wystąpienia usterek, niesprawności zamontowanych wyrobów, 
zastosowania niewłaściwych materiałów lub wystąpienia innych wad w przedmiocie 



zamówienia, zostaną one opisane wraz ze sposobem i terminem usunięcia wskazanym 
przez wykonawcę i akceptowanym przez zamawiającego. 

 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1.  Zapłata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej 

przez wykonawcę w terminie określonym w umowie. Podstawą wystawienia faktury 
będzie protokół odbioru zatwierdzony przez zamawiającego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Kosztorys ofertowy pełny ślepy. 
10.2.  Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z późn. zm. 
10.3.  Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r z późn. zm. 
10.4.  Ustawa o grogach z 21.03.1985 z późn. zm. 
10.5.  Karty techniczne i instrukcje montażu. 

Opracował: inż. Stanisław Biliński 


