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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE    

   „Wewnętrznych podłoży sportowych dla dyscyplin   

     jeździeckich” 

1.1  Zakres przedmiotowy specyfikacji technicznej obejmuje opis robót i wymagań 
technicznych  dla  wykonania robót związanych z „WYKONANIEM  PODŁOŻY SPORTOWYCH  
DLA DYSCYPLIN JEŹDZIECKICH W OBIEKTACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD  
WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO - REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE - ETAP I”  
 
1.2 Podstawowy zakres robót obejmuje: 

Wykonanie specjalistycznych podłoży sportowych na matach z tworzyw sztucznych  w hali 

rozprężalni oraz widowiskowo- treningowej o łącznej powierzchni  3450,0 m
2 

przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie 

WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO- REKREACYJNEGO W 

ZAKRZOWIE - ETAP I” 
 

1.3  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót 

         - SPIS RYSUNKÓW 

1. Rzut przyziemia rys. nr A2 

2. Przedmiar robót 

1.3.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według  projektu 

wykonawczego  oraz wymogami Ogólnej i  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.    

 

2.   Prowadzenie robót 

2. l   Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- prowadzenie robót zgodnie z umową ,  

- projektem wykonawczym, 

- ofertą przetargową 

- Ogólną i Szczegółową Specyfikacją Techniczną , 

- harmonogramem robót  
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- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

- projektu organizacji robót oraz poleceniami   inspektora nadzoru. 

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 inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru 

nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez wykonawcę.. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach  gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 

do przeniesienia tych punktów. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia  inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie wykonawca. 

2.2 Teren budowy 

2.2. l    Charakterystyka terenu budowy 

  Aktualnie działka nr 366/14  położona w Zakrzowie przy ulicy Parkowej  jest działką  częściowo 

zbudowaną.     Teren działki nie jest objęty ochroną konserwatorską  

 Wjazd na teren działki znajduje się od strony wschodniej z drogi  o nawierzchni  betonowej. 

  Obiekt  posiada istniejące przyłącze  kanalizacji sanitarnej, deszczowej  oraz przyłącz energii 

elektrycznej  z istniejącej  stacji  trafo.  

2.2.2    Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na  warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy . 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

- dokumentacje techniczną  

- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę   

- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

   przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

2.3.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za  ochronę  wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 

użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 

urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru.  

Może on wstrzymać realizację  robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 

Od Wykonawcy wymaga się  tymczasowego ogrodzenia placu budowy oraz jego oświetlenia. Koszty z 

tym związane należy wliczyć do kosztów ogólnych budowy. Ponadto Wykonawca  dostarczy, 

zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 

pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia  zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 

innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 

do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 

określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 

rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 

żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. 

W przypadku  gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować inspektora nadzoru o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. 
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Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 

urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 

która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednią odzież wymaganą 

dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i  władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3.     Projekt organizacji  robót  wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3. l  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
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Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania inspektorowi 

nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

- projekt organizacji robót, 

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-  program zapewnienia jakości. 

2.3.2   Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami inspektora nadzoru oraz 

harmonogramem robót.  

  Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

  elementów robót 

2 .3.3.   Szczegółowy    harmonogram  robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposobu realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. 

Wymaga się realizacji robót w okresie 1 miesiąca, ze względu na charakter inwestycji roboty muszą 

być kontynuowane równocześnie na wszystkich obiektach 

Na podstawie zaproponowanego w umowie harmonogramu robót wykonawca  przedstawi 

inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.  

Proponowany harmonogram realizacji jest zamieszczony w SIWZ.  
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 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w   trakcie 

realizacji robót.  

2.3.4. Program    zapewnienia  jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny  za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru.  

Program zapewnienia  jakości będzie zawierał: 

 a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli , sposób oraz formę gromadzenia wyników 

badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków  zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych  informacji  inspektorowi nadzoru; 

 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość  badań,  pobieranie próbek legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw  materiałów, 

-     wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z       

        materiałami i robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

Dokumenty budowy 

 2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
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Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 

umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez   inspektora nadzoru dokumentów wymaganych w p.2.3.l,    

   Przygotowanych   przez wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje   inspektora nadzoru; 

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

   polecenia  inspektora nadzoru. 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,       

   odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ   

   na czasowe ich ograniczenia   lub  spełnienia  szczególnych  wymagali  wynikających  z     warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, - szczególnie w 

odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat  jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem   

    przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem   przez kogo zostały przeprowadzone; 
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- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie 

decyzje  inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane 

do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 

wykonawcę   przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty   budowy zawierają też: 

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

2. Pozwolenie na budowę ; 

3. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

 4. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 

5. Instrukcje  inspektora  nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

6. Protokoły odbioru robót, 

7. Opinie ekspertów i konsultantów, 

8.  Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu  

inspektora nadzoru  oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 

każde żądanie. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 2.5.1    Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie   inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

-  Rysunki  robocze 
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- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

-   Dokumentacja powykonawcza 

Dokumenty  składane  inspektorowi  nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 

zaadresowane następująco: 

 Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, 47-260 Polska Cerekiew, ul. 

Raciborska 4 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO- 

REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE  –  Podłoża sportowe” 
 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 

będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2   Rysunki robocze 

Elementy, dla których  inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 

opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 

dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  Inspektor nadzoru 

sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 

zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

 Inspektor nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 

konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 

umowie. 

Wykonawca przedkłada   inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po dwa(2) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 

lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane    

inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 7 zwykłych 

dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 

sposób, aby  inspektor  nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 

szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 

pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 



11 
 

Nazwa inwestycji: 

- Nr umowy: 

- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

- Tytuł dokumentu 

- Numer dokumentu lub rysunku 

- Określenie  jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

-  Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dany materiał lub  element . 

Data przekazania 

O  ile  inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 

sposób, że sprawdził  on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 

warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami.  Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 

składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w termie określonym w umowie i 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca  w wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu  przez  inspektora nadzoru. 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać inspektorowi nadzoru 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 

przeglądu i sprawdzenia. 

 Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru 

3.  Inspektor nadzoru 

 Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 

przepisami prawa  budowlanego,  inspektor nadzoru wiodący pisemnie wyznacza inspektorów 

nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 

Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń  inspektora nadzoru wiodącego. 
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Zgodnie z umową, wykonawca  jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 

cenie ofertowej wykonać zaplecze budowy. 

4. Materiały  

4. l  Źródła  uzyskiwania materiałów  

Wszystkie podstawowe materiały przewidziane w ofercie  oraz w trakcie wykonywania robót 

muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tydzień przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 

produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji inspektora nadzoru.  

 Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów należy 

traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy  -Prawo Zamówień Publicznych. Oznacza 

to, że wykonawca może zaoferować inne materiały pod warunkiem, że klasa  ich jakości będzie 

odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i 

jakościowe. W tej sytuacji należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 

materiału czy urządzenia i udokumentować  jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć 

dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w 

budownictwie. 

Akceptacja  inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 

tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia   inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 

koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji  

inspektora nadzoru. 

4.2 Kontrola materiałów  

 Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  urządzenia , żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych i uzgodnionym 

projektem wykonawczym. 

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty  jakości danej partii materiałów.  

Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez  inspektora nadzoru, wykonawca 

ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
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W trakcie badania,  inspektorowi  nadzoru będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów; 

 Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do  

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3 Atesty materiałów  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe  i urządzenia muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę  inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty mogą być badane przez inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W 

przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały i  nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały  uznane przez inspektora nadzoru za nie zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi oraz projektem wykonawczym muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z 

placu budowy. Jeśli inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 

które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru, będzie wykonany na 

własne ryzyko wykonawcy. Musi  on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały  tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe 

tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie  materiały  

będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 4.6    Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
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poinformuje o takim zamiarze przynajmniej  inspektora nadzoru na 7 dni przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału przez  inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału  nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  inspektora 

nadzoru. 

5.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  

inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez  inspektora nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez  

inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 Transport 

Na placu budowy należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w terminach wynikających z 

harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez wykonawcę usunięte z 

terenu budowy na polecenie  inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

7.         Kontrola jakości robót 

7. l       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
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kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz jakość wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości  inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiom zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  Minimalne wymagania  co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy brak; jest wyraźnych   przepisów  inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy  inspektorowi świadectwa stwierdzające że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady 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 

 Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 

wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowych badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane; materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez  

inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez  inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi  inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do  akceptacji  inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać   inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 

wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 

producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 

przez wykonawcę. 

8.  Obmiary robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 

podaje się w jednostkach ustalonych w  przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu  inspektora nadzoru o zakresie i 

terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać  obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji  inspektora nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 , jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez  inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością raz w tygodniu  

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
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Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się  bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

    Zasady odbiorów robót określają szczegółowe specyfikacje techniczne oraz umowa. 

Płatności za wykonane roboty reguluje umowa. 

10.1.  Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót zostały określone 

projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2   Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które  w jakiejkolwiek sposób 

związane  są z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz,414) wraz 

późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. tekst ujednolicony na dzień 15 lipca 2009 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

Ustawa o  dostępie do  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie oraz o  ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 11: 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12,1994 r 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz  

metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, póz, 48). 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 
 

CPV 45310000-3   Podłoża sportowe dla dyscyplin jeździeckich 
 
 

 

l. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  

wykonanie podłóż sportowych   dla dyscyplin jeździeckich w rozprężalni  i hali terengowo-

widowiskowej   o łącznej powierzchni  -  3450,00 m 
2  

wchodzących w skład : 

Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego  z funkcją Ośrodka 

Przygotowań Olimpijskich w Jeździectwie w miejscowości Zakrzów gm. Polska 

Cerekiew działka nr 366/14.   

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. w trybie przetargu nieograniczonego. Wszelkie kwestie 

materiałowo- techniczne związane z wykonaniem robót zostały określone w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej.   

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Rozprężalnia  - 1309 ,0 m
2 

1. Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 10 cm z tłucznia niesort 8-32 mm   

2. Ułożenie na 3 cm warstwie piasku płukanego specjalistycznych, stabilizacyjnych mat z 

tworzyw sztucznych 

3. Ułożenie na matach stabilizacyjnych warstwy białego piasku kwarcowego gr. 10 cm 

wymieszanego z włóknami VLIZU w ilości 5 kg/m
2
. 

4. Wyrównanie nawierzchni sportowej z dokładnością do 1 cm 

5. Nakrycie wykonanego podłoża sportowego folią PE o gr. 0,2 mm 

 

Hala treningowo-widowiskowa  - 2141,00 m
2 

6. Ułożenie na 3 cm warstwie piaski płukanego specjalistycznych, stabilizacyjnych mat z 

tworzyw sztucznych 

7. Ułożenie na matach stabilizacyjnych warstwy białego piasku kwarcowego gr. 10 cm 

wymieszanego z włóknami VLIZU w ilości 5 kg/m
2
. 

8. Wyrównanie nawierzchni sportowej z dokładnością do 1 cm 
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9. Nakrycie wykonanego podłoża sportowego folią PE o gr. 0,2 mm 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu  wykonanie gotowego podłoża sportowego dla sportów jeździeckich.   

 
Zakres robót obejmuje: 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach oraz w specyfikacji  ogólnej   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ogólnej.   

Rodzaje materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania podłoża sportowego 

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

podłoży sportowych materiałów innych niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

obowiązującym trybie z inspektorem nadzoru. 

2. Materiały  

Podstawowymi materiałami są: 

Tłuczeń niesort   0-  32 mm  

Piasek płukany 0 – 2,0 mm 

Maty z tworzyw sztucznych o wymiarach 1200x850x40 mm  ze specjalnym profilem 

dolnym i górnym 

Piasek kwarcowy biały o parametrach uziarnienie 0,8-1,2 mm 

Wymagania dodatkowe: 

• Duża sferyczność i jednorodność ziaren o stałej krzywej przesiewu;  

• Brak zanieczyszczeń organicznych;  

• Zawartość SiO2 powyżej 99%  

• Wysokie walory estetyczne gwarantujące powtarzalność zamawianych kolorów. 

Folia PE 0,2 mm do nakrycia wykonanego podłoża 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

specyfikacji ogólnej. Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji 

Projektowej  

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 

wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 
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określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej 

dostawie na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie 

norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być 

wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z 

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) 

i aprobatami technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 

ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy 

każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz 

dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-

montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub 

dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

 

2.1. Odbiór materiałów na budowie. 

– Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi  

atestami, kartami  gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

– Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. 

– W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem -poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

 

2.2. Składowanie materiałów na budowie. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej  . 

Do wykonania robót należy przewidzieć użycie następującego sprzętu: 

-  Samochód dostawczy do 0.91 
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-  Samochód ciężarowy 10 t 

-  Ładowarka kołowa 2,0 m
3 

-  Równiarka samojezdna 

-  Walec wibracyjny 1,0 t 

-  Zagęszczarka płytowa 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji  ogólnej  . 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w specyfikacji ogólnej. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonania  

  

6. Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w specyfikacji  ogólnej. 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 

komplet robót. 

7. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w specyfikacji ogólnej 

7.1. Odbiory końcowe. 

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

 Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inspektora nadzoru 

może być połączony z odbiorem mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do 

eksploatacji. 

 Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi. 

 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do 

przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 

przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 

uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika 

robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą 
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 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo- 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów   

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami 

prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń 

zawartych w protokołach prób i odbiorów, 

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki 

zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady 

i usterki, 

 Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące 

udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 

odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 

 

7.3.  Odbiory ostateczne. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót wykonanych w 

obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 

zaleceń. 

8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji  ogólnej  

8.1. Cena jednostkowa 

– prace pomiarowe, 

– roboty przygotowawcze, 

– zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

– niwelacja istniejącej podbudowy 

– uzupełnienie nierówności 

– ułożenie poszczególnych warstw podłoża  

– wyrównanie nawierzchni sportowej z dokładnością do 1 cm 

– wykonanie  inwentaryzacji powykonawczej. 

 

10. Przepisy związane. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. tekst ujednolicony 

na dzień 15 lipca 2009 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 
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Instrukcja budowy profesjonalnego podłoża 

na  arenie jeździeckiej.  

- Na istniejące podłoże w rozprężalni nawozimy warstwę ok. 10 cm kamienia niesortu 

(tłucznia) o granulacji  0 – 32 mm i zagęszczamy go do wskaźnika 0,97.  Warstwy te 

spełniającą funkcję drenażu oraz amortyzacji podłoża areny. 

Podbudowa tłuczniowa w hali widowiskowo- treningowej jest wykonana  

- Na tak przygotowane warstwy podłoża układamy na 2-3 cm warstwie piasku płukanego w 

szachownicę specjalistyczne, stabilizacyjne maty z tworzyw sztucznych. Maty spełniają 

najważniejszą funkcję w stabilizacji powierzchni areny, amortyzują uderzenia kopyt 

końskich, oddzielają warstwy kamieni od piasku, drenażu oraz gromadzenia wody w 

specjalnych powierzchniach w celu systematycznego nawilgocenia piasku( wierzchniej 

warstwy). 

- Na ułożone maty nawozimy warstwę ok. 10 cm specjalnego białego piasku kwarcowego o 

frakcji 0,8 do 1,2 mm -  zagęszczający się. Na warstwę piasku rozsypujemy warstwę Vlis-u 

(specjalnej włókniny) w ilości 5 kg na m². Vlies mieszamy z piaskiem specjalistycznym 

agregatem lub glebogryzarką. Vlies spełnia funkcję w stabilizacji i utrzymaniu wilgoci w 

piasku. 

Ułożona na matach z tworzyw sztucznych warstwa mieszaniny piasku z Vlies-em nadaje 

podłożu sprężystości. 

Zastosowanie Vlies-u w podłożu piaskowym udoskonala strukturę i zapobiega unoszeniu oraz 

przemieszczaniu się piasku. 

 Vlies jest utkany z  włókien, które nie gniją. Nie ma w nim bakterii ani grzybów. 

- Ostatnią operacją jest duże nasączenie wodą warstwy podłoża i zagęszczenie jej wraz z 

wyrównaniem do 1 cm oraz nakrycie folią PE 0,20mm. 

Maty są wyprodukowane ze specjalnej kompozycji tworzyw sztucznych. 

  Maty stabilizacyjne z tworzyw sztucznych do budowy podłoża w krytych 
halach 

Maty są wyprodukowane z specjalnego wielomateriałowego tworzywa sztucznego w systemie 

recyklingu. Surowce do produkcji zostały tak dobrane aby maty były wykonane w najwyższej 

jakości ( odpowiednio elastyczne, antypoślizgowe, nie zmieniały swoich właściwości podczas 

różnych warunków atmosferycznych panujących w różnych strefach klimatycznych). 

Pruducentem mat jest np. firma MARKPOL 

Kształt maty został dobrany wg. wieloletnich praktycznych doświadczeń. 
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Górna warstwa maty została skonstruowana tak aby: 

- wierzchnia warstwa podłoża (mieszanina piasku Vlies-em ) stabilnie utrzymywała się na 

powierzchni, 

Spodnia warstwa maty została skonstruowana w specjalistyczne użebrowania, które: 

- powodują amortyzacje zeskoków, uderzeń, 

- powodują dobra przyczepność do podłoża tak aby maty stabilnie leżały. 

  

 

Górna warstwa maty 

 

Spodnia warstwa maty  

Wymiary: 

Długość 1200 mm  

Szerokość 850 mm 

Wysokość 40 mm  

Ciężar około od 21kg 

Powierzchnia krycia około 1 m² 

Aby utrzymać w dobrym stanie podłoże, nie trzeba używać żadnych środków chemicznych.  

 Obowiązujące normy: 

  PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych  utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

 PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu  

 PN-EN 13139 - Kruszywa do zaprawy  

 PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

 PN-88/B-06715 - Studnie wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne  
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