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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00  
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:  
„Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy ją 
 stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik budowy (robót)- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru) 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Zadanie budowlane  -  część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiącą odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
oraz ochrona budowli. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                 
z dokumentacją projektową i ST. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację               
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki,  obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 



5 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna wydaną przez 
uprawnioną 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. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
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. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. 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 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 z wiązane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu i 
warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.     
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy.  
 
2.5. 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 Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
co najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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 Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót  
oraz poleceniami Zamawiającego. 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 
Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione będą przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz  inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWI ĄZANYCH Z KONTROL Ą JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji     
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały  
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą 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. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającego. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i montaż nawierzchni syntetycznej. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, (zgłoszenie robót) 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
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zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę 
syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę budowy z wpisem i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 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 ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach 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 dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 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: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
    jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
    i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
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5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie     z ST 
6. opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów   
    załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
7. geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8.kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
   powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji 
projektowej. 
 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-01.01.00 

Kod CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia  
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z rozbiórkami 
elementów nawierzchni boiska ze sztucznej trawy oraz usunięcie farby bieżni boiska. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- demontaż nawierzchni ze sztucznej trawy, 
-usunięcie istniejącej farby z nawierzchni bieżni, 
-uzupełnienie ewentualnych ubytków podbudowy betonowej bieżni i boiska 
-wywiezienie materiałów z rozbiórki (nawierzchnia z sztucznej trawy) do utylizacji. 
- opłata z umieszczenie materiałów z rozbiórki (odpadów) na wysypisku 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja przetargową, specyfikacją 
techniczną. 
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Roboty rozbiórkowe, 
demontażowe, wykucia, przekucia , wykonanie otworów będą wykonywane przy użyciu sprzętu 
ręcznego i elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego 
zakresowi i rodzaju robót rozbiórkowych i demontażowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stasowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowe. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
5.2.3  Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę- projektu organizacji 
robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
- wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
- rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy 
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów 
pomocniczych, i inne według potrzeb wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami 
transportu materiałów i sprzętu. 
- opracowanie planu „bioz" - planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych 
przy robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych  i wykończeniowych 
- charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry 
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
- szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 
5.2.4  Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
- ogrodzić plac budowy w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 
powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
- wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń 
związanych z  budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
- na budowie urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do 
gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 
- przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne itp.), w 
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta, 
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
5.2.5  Drogi dojazdowe i na placu budowy 
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Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych . Należy utrzymywać je w 
czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 
5.3. Rozbiórki i demontaże. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe.  
Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać w miejscach  przewidzianych 
dokumentacją przetargową. 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć instalację elektryczną, 
wodną i inne. Roboty należy tak prowadzić , aby nie została naruszona 
stateczność rozbieranego elementu oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 
wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0 punkt 6. 
Kontrola jakości robót polega na: 
- sprawdzeniu kompletności wykonania 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia 
 
7. ODBIÓR ROBOT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z umową zawartą na roboty kontraktowe. 
 
DOKUMENTY  ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 9. 
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                                                     SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-01.02.00 

nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włókna 20mm 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.01.01 są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. 
włókna 20 mm. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Trawa syntetyczna 
Włókna polipropylenowe, stabilizowane przeciw promieniom UV. 
1.4.2. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
I. Charakterystyka nawierzchni: 
1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania. 
− Trawa syntetyczna zasypana piaskiem kwarcowym. 
    System ten jest stosowany  bez dodatkowych mat elastycznych.   
    Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania  nawierzchni sportowych  
    na otwartej przestrzeni obiektów sportowych. 
− Kolor nawierzchni: zielony ;  
− Akcesoria: linie boisk dostępne w rolkach po 50 mb; w kolorze niebieskim – dla piłki  ręcznej, 
   w kolorze czerwonym – dla piłki siatkowej, w kolorze żółtym – dla piłki  
     koszykowej, w kolorze różowym –do tenisa 
− Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH,  
− Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać 
   suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym. 
2. Parametry trawy syntetycznej: 
− skład chemiczny włókna: polipropylen 
− wysokość włókna: min. 20 mm, 
− gęstość (ilość włókien/ m2): min. 290 000  
− Dtex : min.12 000 
− ciężar całkowity nawierzchni: min. 2500 gr. / m2 
4. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
− Atest Higieniczny PZH 
 
II. Charakterystyka podło ża. 
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Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją 
producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. W 
przypadku gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z 
kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody. 
Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ±2mm. Nawierzchnia syntetyczna 
odwzorowuje powierzchnię podbudowy. 
 
III. Konstrukcja nawierzchni: 
Podbudowa na istniejącym boisku. 
− trawa syntetyczna – wysokość włókna min. 20 mm (wraz z wypełnieniem piaskiem  
    kwarcowym) 
− istniejąca podbudowa betonowa. 
 
IV. Instrukcja układania sztucznej nawierzchni w systemie 
a) Podłoże 
− Równość podłoża do 5 mm mierzona na 3 metrach długości. 
− Spadki boiska powinny być w granicach 0,8 % 
b) Sprawdzenie przed instalacją: 
− Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj) 
− Zgodność liczby dostarczonych rolek 
c) Składowanie 
− Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone  
   na płaskiej i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą,  
    do wysokości  3-4 rolek, a stykać powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć 
    i załamań. 
−  Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 
− Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko  bezpośrednio w miejscach  
   ich późniejszej instalacji. 
d) Instalacja 
− Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary 
− Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy 
− Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem. 
− Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi.  
    Następne układane   równolegle z 5 cm zakładką  
− Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny.  
   Należy w tym celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulacje  
   wysokości ostrza, które pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu  
   włókien (źdźbeł). 
− Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów,  
    co powoduje mniejsze zniszczenie włókien. 
− W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić 
   położenie trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku  
   występowania takiego zjawiska należy korygować ułożenie rolek.  
   Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 
e) Klejenie 
− Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 
− Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, 
   przy zużyciu 400-500 g na metrze długości. 
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− Klej należy rozprowadzać przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju  
   lub szpachelki B-2. 
− Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. 
− Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie  
    wymieszany. 
− Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy  
    temperaturze powyżej 10ºC. W przypadku niższych temperatur, klej należy  
     po przygotowaniu przechowywać w ciepłych pomieszczeniach magazynowych. 
− Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala 
   na równomierne rozłożenie kleju na taśmie, a także pozwala na wprowadzenie  
   grubszej warstwy kleju na styku łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, gdyż  
   uniemożliwia to penetrację piasku kwarcowego na linii styku brytów trawy. 
− Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie  
   sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej. 
− Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy  
   łączeniowej. 
− Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zabrudzić  
   klejem włókien trawy. Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu,  
   a także ponownie, kiedy następuje polimeryzacja kleju. 
− Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy  
   dodatkowym założeniu, iż jest to minimalna grubość. 
−  Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie  
    20-90 minut (sprawdzona metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenie  
    poprzez ustawianie stopy za stopa). 
− Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do  
   zasypywania piaskiem mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora  
    należy unikać raptownych skrętów kół w miejscach klejenia. 
− UWAGA - zamiast klejenia poszczególnych rolek trawy do siebie dopuszcza się  
    także ich zszywanie przy użyciu specjalnej maszyny. 
f) Linie 
− Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały. 
− Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór  
    szerokości cięcia). 
− W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm). 
−  Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana  
    jego szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta  
    przestrzeń, a spowodowane to może być różnicami temperatur i różnymi  
    rozciągnięciami położonych brytów trawy). 
− UWAGA - zamiast klejenia poszczególnych elementów do siebie dopuszcza się  
    także ich zszywanie przy użyciu specjalnej maszyny. 
g) Zasypywanie piaskiem 
− Położona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem  
    kwarcowym co do ilości i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy  
    syntetycznej, np. piasek zaokrąglony,  

− Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować  
   głąb włókien trawy. 
− Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej.  
   − Szczotkowanie każdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini  
    traktor. 
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−  Zabiegi powyższe powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem  
    suchego piasku kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetrację piasku  w trawie). 
− Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie  i w odpowiedniej ilości. 
   Maszyna powinna pracować wzdłuż szerokości boiska. 

 
 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".  
Transport materiałów do wykonania trawy syntetycznej może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2 ST-05.01.01 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWI ĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
Jednostką obmiarową jest: - m2(metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy 
syntetycznej. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary dały wyniki pozytywne. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne 
 
10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
Dokumentacja techniczna. 
Instrukcja producenta. 
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                                                       SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST 01.03.00 

                                                  nawierzchnia poliuretanowa na bieżnię 
 
1.Wstęp. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru nawierzchni poliuretanowej bieżni. 
 
1.2.Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem poliuretanowe nawierzchni bieżni 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia poliuretanowa 
 
1.4.2. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
I. Charakterystyka nawierzchni: 
1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania. 
Nawierzchnia przepuszczalna przeznaczona na boiska osiedlowe, przyszkolne i bieżnie. Odporna na 
kolce 
2. Parametry nawierzchni poliuretanowej 
Podłoże: warstwa typu ET grubości ok. 35 mm. 
Grubość nawierzchni 13 mm, 
Warstwa pośrednia elastyczna, grubość ok. 11 mm, 
Warstwa zewnętrzna użytkowa grubości ok. 2 mm, 
Wytrzymałość na rozciąganie 0,85 MPa, 
Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 110 N 
Twardość Shore’a typ A 60 
 
2. Materiały 
Materiały – jak w pkt. 2 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4. Transport 
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Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu 
drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5 . Wykonawstwo . 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
 
6. Kontrola jakości. 
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. 6.2. Kontrola jakości 
wykonania. 
• Zgodnie z instrukcja producenta 
 
7. Obmiar robót 
Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni bieżni. 
• Ilość robót została określona w przedmiarze robót 
 
8. Odbiór robót 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny  
w wyznaczonym terminie. 
 
 
9. Podstawa płatności . 
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST- 00.00.00. „Wymagania ogólne". 
10. Dokumenty związane. 
Instrukcja montażu producenta (projektanta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


