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WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w 

 zakresie wymiany nawierzchni z kostki brukowej między Halą Rybna a  Halą Płaska w Zespole 
Miejskich Hal Targowych w Gdyni ul. Wójta Radtkego 36/38/40 , oraz wykonanie nawierzchni z 
 kostki betonowej przy ul. Warszawskiej działka nr 1030 obr. 0013 [Działki Leśne]  w  Gdyni. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie prac budowlanych związanych 
z wymianą nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami 

umowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 
obowiązującymi normami, dokumentacją opisową, ST i poleceniami Inwestora.  
Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności za wyniki działania w zakresie: 

1) Organizacji robót budowlanych, 
2) Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
3) Ochrony środowiska, 

4) Warunków bezpieczeństwa pracy, 
5) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 
MATERIAŁY 

2.1 Materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie 
Materiały stosowane do wykonania prac remontowych będące materiałami budowlanymi w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r wprowadzone do obrotu i stosowane w 
budownictwie na terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznakowanie. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie Materiałów na Terenie Budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inwestorem. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, konieczna jest akceptacja Inwestora. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały 
i zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru 

końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać materiały do czasu końcowego odbioru w należytym stanie. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z wymaganiami określonymi w ST oraz ofertą Wykonawcy. Wykonawca przedstawi 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi gwarantować terminowość wykonania robót oraz 
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przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji umowy mogą być 
zdyskwalifikowane przez Inwestora i niedopuszczone do realizacji robót 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów a także na stan środowiska naturalnego na 
terenie objętym inwestycją. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, 
urządzeń itp. 
Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy 

załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego 
przenoszenia ciężarów 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów norm i instrukcji. 

5.2 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją opisową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania remontu. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

 
 5.2.1  Roboty budowlane 

5.2.1.1 Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla ZMHT zobowiązany jest: 

 Demontaż istniejącej nawierzchni. 

 Utylizacja gruzu na legalne składowisko. 

 Ułożenie krawężników betonowych 12x25 cm 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod nową nawierzchnię. 

 Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej o wym. 10x 10cm lub 15x 15cm 

 Ułożenie rur kanalizacyjnych PCV śr. 110 mm i wodociągowych PE śr. 32 mm 

5.2.1.2 Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla ul.  Warszawskiej  zobowiązany 

jest: 

 Demontaż istniejącej nawierzchni betonowej 
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 Usunięcie nadmiaru ziemi z obszaru. 

 Utylizacja gruzu i ziemi na legalne składowisko 

 Ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej  

 Wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej 

 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm 

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

5.2.1.3 Wywiezienie i utylizacja gruzu: 
Wykonawca na własny koszt usunie z terenu, wywiezie i zutylizuje na legalnym wysypisku wszelkie 

demontowane urządzenia i gruz budowlany. 
 
6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac i montowanych urządzeń i sprzętu. 
Powinien przedstawić, do aprobaty Inwestorowi, szczegółowo opisujący plan wykonania prac, 
techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie 
z wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inwestora. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Dla minimalnych wymagań co do zakresu badań i ich częstotliwość, Inwestor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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 Inwestora. 
6.4 Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub 
urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

A. - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 
B. - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 
C. - dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda 
partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich 
pochodzenie. 
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 Inwestorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady określania ilości robót 
Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń w Specyfikacji technicznej, roboty podlegają odbiorowi końcowemu, 
dokonywanemu przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie kontrole miały wynik pozytywny. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będzie cena z kosztorysu ofertowego przedstawiona przez Wykonawcę i opisana 
w ofercie. 
Cena ofertowa wykonania robót obejmuje: 
- Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
- Koszt użytych materiałów razem z kosztami zakupu, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi 
dostawy na miejsce budowy, 
- Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
- Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat, 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 
W szczególności: 

Cena ofertowa robót obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
• wykonanie zasadniczego elementu robót 
• regulację wbudowanych elementów, które tego wymagają, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
• likwidację i uporządkowanie stanowiska roboczego. 
 
10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
- gruz uzyskany z rozbiórki zostanie zagospodarowany i wywieziony na najbliższe wysypisko śmieci 
- pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych teren spełnia warunki ochrony 
atmosfery; 
Emisja hałasów i wibracji, teren istniejący i planowany remont nie wprowadza szczególnej emisji 
hałasów i wibracji. Charakter użytkowania terenu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego 
terenu działki poza powierzchnią zabudowy. Remont nie ma wpływu na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. Nie ma też negatywnego wpływu na gatunki 
chronione (roślinność oraz zwierzęta) z uwagi na brak ich  występowania. 
 
11. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz 
w bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
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- możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca odpowiada za prawidłową, zgodną z przepisami utylizację wszelkich odpadów 
powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca dokona utylizacji tychże odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.   
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie 
wykonywanych robót, w tym także odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
12. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy w miejscach prowadzenia prac. 
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. 
13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i 
osób prawnych oraz mienia publicznego spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem 
związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie 
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 
15. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
15.1 Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
  147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
15.2  Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – 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 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
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198, poz. 2041). 
15.3 Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
 


