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1. INFORMACJE  OGÓLNE. 

1.1. Ogłaszającym przetarg nieograniczony na „Budow ę boiska wielofunkcyjnego  
z nawierzchni ą syntetyczn ą na działce 12/10 AM 36 przy ulicy Orzeszkowej  
w Bierutowie” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie reprezentowany przez 
Dyrektora Szkoły zwanym dalej Zamawiaj ącym . 

 
1.2. Celem przetargu jest wybór wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę  

i zawarcie z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
1.3. Podstawą prawną do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058 
ze zmianami/, zwanej dalej w skrócie „Pzp”. 

 
1.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie 

może domagać się ich zwrotu.  
 
1.5. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi częściami składającymi się na 

specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ oraz zdobyć wszelkie informacje, które 
są niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. 

 

1.6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień 
dotyczących SIWZ jest Wojciech Kobryń , tel. (0-71) 3146241 – wicedyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Bierutowie Plac Kościelny 2 
 

1.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski /w tym zapytania 
o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia/, zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie w formie dokumentu. Informacje, 
oświadczenia i wnioski złożone za pomocą faksu, teleksu lub poczty elektronicznej, należy 
każdorazowo niezwłocznie potwierdzać przez Wykonawcę za pomocą pisma. 

 
1.8. Zamawiający odpowie na wszystkie merytoryczne  zapytania o wyjaśnienie SIWZ, które 

wpłyną do zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 7  dni przed upływem terminu 
składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej  
w terminie 4 dni roboczych. 

 
1.9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
 
1.10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1.10.1. nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
1.10.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył  

na sfinansowanie zamówienia, 
1.10.3. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
1.10.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

1.10.5. na skutek wad postępowania, niemożliwe jest zawarcie ważnej umowy. 
1.11. O unieważnieniu przetargu zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 
1.11.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
1.11.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert  
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- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
1.12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, 

zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. O każdej dokonanej modyfikacji 
zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 
Modyfikację SIWZ zamawiający zamieści także na stronie internetowej. Modyfikacja treści 
SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz 
sposobu oceny ich spełniania. 

 
1.13. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu 
terminu składania ofert zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej. 

 
1.14. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności 

dokonania otwarcia ofert, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu, badania i oceny oferty, Dyrektor ZSP w Bierutowie powołał Komisję 
Przetargową. 

 
1.15. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej  

w języku polskim a ceny podane są w polskiej walucie. 
 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wielofunkcyjnego 

boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży o nawierzchni syntetycznej  
o wymiarach areny 22,00 x 44,00 m na działce nr 12/10 w Bierutowie  wraz  
z  odwodnieniem, ogrodzeniem i utwardzeniem kostką brukową terenu przyległego. 

  
2.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: 

2.2.1. projekcie na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną w Bierutowie 
2.2.2. przedmiarze robót budowlanych projektu 
2.2.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 
2.3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2.2, stanowią załącznik do SIWZ. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
rozpoczęcie  - 3 dni po podpisaniu umowy 
zakończenie  - 15 tygodni od podpisania umowy 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA. 

 
3.1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej. 
 
3.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 
3.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 
wskazania głównego wykonawcę. 

 
3.4. Wskazany główny wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu 

zamówienia i on będzie egzekwował roszczenia wobec pozostałych wykonawców. 
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3.5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
3.6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

3.6.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3.6.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

3.6.2.1. wykonawca dysponuje osobą posiadającą wymagane Prawem budowlanym 
uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia, 

3.6.2.2. osoba, o której mowa w punkcie „a” musi być wpisana na listę Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, 

3.6.2.3. wykonawca, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonał przynajmniej jedną robotę 
budowlaną polegającą na budowie boiska sportowego o zbliżonych 
parametrach, 

3.6.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

3.6.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
ustawy o zamówieniach publicznych. 
 

3.7. Zamawiający dopuszcza możliwość aby realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca 
wykonał przy pomocy podwykonawców. 
 

3.8. Podwykonawcą realizującym powyższe prace, może być wykonawca, który w zakresie 
zleconych prac: 

3.8.1. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy PZP i nie podlega 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy PZP, 

3.8.2. posiada doświadczenie w branży i w ciągu okresu ostatnich pięciu lat wykonał co 
najmniej 1 zadanie o podobnej wartości, charakterze i stopniu skomplikowania, 
dysponuje kadrą niezbędną do ich wykonania, 

 
3.9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

3.9.1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a 
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

3.9.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 

3.9.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3.9.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 
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3.9.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

3.9.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

3.9.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

3.9.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego, 

3.9.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary, 

3.9.10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w punkcie 3.6 ppkt 1-3, 

3.9.11. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane  
z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 

3.9.12. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania, 

3.9.13. wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub 
złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem punktu 4.2, 

3.9.14. wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres 
związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
3.10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi równocześnie 

wykonawców składających oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni  
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
3.11. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
3.12. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

dostarczonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie 
4, na zasadzie spełnia – nie spełnia. 
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4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
 
4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w punkcie 3.6, wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów  
i oświadczeń: 

4.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w punkcie 3.6 ppkt 1-3 [art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy], sporządzone na formularzu 
lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, 

4.1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie punktu 3.7 
[art. 24 ust. 1 i 2 ustawy], sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz 
stanowiący załącznik nr 4  do SIWZ, 

4.1.3. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

4.1.4. uprawnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, wynikające 
z przepisów Prawa budowlanego, 

4.1.5. dowód wpisu kierownika budowy na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
4.1.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy [pkt 3.7 ppkt 4-8 SIWZ], wystawionej nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4.1.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy [pkt 3.7 ppkt 9 SIWZ], wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem składania ofert, aktualnych zaświadczeń: 

4.1.7.1. właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 
4.1.7.2. właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

4.1.8. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  minimum 3 robót budowlanych, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na 
budowie boisk sportowych  o powierzchni minimum 968 m2 i nawierzchni zgodnej  
z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich parametrów technicznych, wartości 
robót, miejsca wykonania, sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz 
stanowiący załącznik  nr 5 do SIWZ, 

4.1.9. dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w punkcie 9, zostały 
wykonane należycie /referencje/, protokoły zdawczo-odbiorcze  

4.1.10. Certyfikat ISO świadczący, że usługi wykonawcy zgodne są z normami PN-EN ISO 
9001:2001 (jeżeli posiada). 
 

4.2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub 
którzy złożyli dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
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uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

4.3. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli będą one budziły wątpliwości. 

4.4. Wykaz dokumentów lub oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy zawiera załącznik 
nr 1  do SIWZ. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
5.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, na formularzu lub w oparciu o formularz „Oferta”, stanowiący załącznik  
nr 2  do SIWZ. 

 
5.2. Ofertę należy napisać w sposób trwały, np. na maszynie do pisania, komputerze, 

długopisem lub nieścieralnym atramentem. 
 
5.3. Do oferty należy załączyć: 

5.3.1. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4, 

5.3.2.  pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w punkcie 3.2 

5.3.3. pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik, 

5.3.4. wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy 
podwykonawcom, z podaniem nazw /firm/ proponowanych podwykonawców, 

 
5.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
5.5. Wszystkie strony oferty, oświadczenia oraz dokumenty przygotowane przez wykonawcę 

oraz  naniesione w nich poprawki muszą być podpisane przez wykonawcę lub osoby 
upoważnione czytelnie lub przynajmniej raz – na pierwszej stronie - opisane pieczątką 
imienną i parafowane a następne strony – parafowane.  

 
5.6. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie 
składania ofert, zamieszczając klauzulę „Poufne”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy 
/firmy/ oraz adresu siedziby, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie. 

 
5.7. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez wykonawcę. 
 
5.8. Wszystkie strony oferty i załączników należy ponumerować i spiąć w sposób 

uniemożliwiający ich wypadanie, w kolejności określonej w załączniku nr 1 do SIWZ. 
 
5.9. Oferta powinna obejmowa ć całość zamówienia – nie dopuszcza si ę składania ofert 

częściowych. 
5.10. Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych . 
5.11. Zamawiaj ący nie przewiduje zamówie ń uzupełniaj ących, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt. 6 Pzp 
5.12. Zamawiaj ący nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
5.13. Zamawiaj ący nie przewiduje aukcji elektronicznej 
5.14. Zamawiaj ący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post ępowaniu 
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6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 
6.1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2  do SIWZ - jako cenę ryczałtową, na podstawie 
dokumentacji, opinii i specyfikacji, o których mowa w punkcie 2.2 

 
6.2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu 

zamówienia, zapewniające przekazanie go do użytkowania /koszty obsługi geodezyjnej, 
koszty uzyskania niezbędnych badań, zużycia wody i energii elektrycznej, zabezpieczenia 
placu budowy, itp./. Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny.  

 
6.3. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z ceny oferty. 
 
6.4. Ewentualne marże i opusty należy wkalkulować w cenę oferty. 
 
6.5. Do oferty nie nale ży załączać kosztorysów ofertowych . 
 

7. WADIUM 
7.1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium 

w wysokości 12 500 zł słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych.  
 
7.2. Wadium może być wniesione w: 

7.2.1. pieniądzu, 
7.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
7.2.3. gwarancjach bankowych, 
7.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
7.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami/. 

 
7.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto  

67 9584 1018 2002 0200 4170 0005 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział w Bierutowie  
w terminie do 25 czerwca 2009 r. do godziny 14.00.  
 

7.4. Wadium będzie uznane za wpłacone pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 
potwierdzenie na wyciągu z niniejszego rachunku do godziny 10.30.  
w dniu 29 czerwca 2009r  

 
7.5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy zdeponować w kasie. Wykonawca 

wnoszący wadium w ten sposób otrzyma potwierdzenie wniesienia wadium. 
 
7.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: 

7.6.1. upłynął termin związania ofertą, 
7.6.2. zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
7.6.3. zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte 

lub upłynął termin do ich wnoszenia. 
 
7.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 

7.7.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, 
7.7.2. który został wykluczony z postępowania, 
7.7.3. którego oferta została odrzucona. 

 
7.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym 

zwrócono wadium na podstawie punktu 7.6 podpunkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego 



 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ PRZY UL. ORZESZKOWEJ W BIERUTOWIE. 

10 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta 
 Plac Kościelny 2, 56-420 Bierutów tel./fax (071) 314 62 41 

rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia 
oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

 
7.9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego, jeżeli: 

7.9.1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
7.9.2. odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
7.9.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
8.1. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie 

Plac Kościelny 2, 56 – 420 Bierutów, pokój nr 1, w terminie do dnia 3. 07. 2009,  
do godziny 10.30. 

 
8.2. Oferta powinna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach, oznaczonej według 

poniższego wzoru: 
Koperta zewnętrzna 

   Nazwa i adres 
   wykonawcy 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Pl. Kościelny 2 
56 – 420 Bierutów 

 
BOISKO- PRZETARG 

 
OFERTA 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED 3.07.2009 r. godz. 1100 

 
i zabezpieczona przed otwarciem bez jej uszkodzenia / np. zalakowana /. 

Na kopercie wewnętrznej nazwa, adres i pieczęć Wykonawcy.  
8.3. Każdy wykonawca składający ofertę otrzyma od zamawiającego potwierdzenie jej 

przyjęcia zawierające w szczególności datę i godzinę złożenia oferty. 
 

8.4. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
 

8.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem 
składania ofert. Zmiana lub wycofanie powinny być przygotowane i oznaczone 
zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.2 a koperta – w miejsce „OFERTA” - 
powinna być oznaczona odpowiednio hasłem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 
8.6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

8.7. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 
60 dni. 

 
8.8. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest 

dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 
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8.9. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 8.7, nie powoduje utraty 
wadium. 

9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
9.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.07.2009 roku o godz. 1100 w sali nr 6 Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Bierutowie 
 
9.2. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, którą powołuje Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Bierutowie. 
 
9.3. Oferty, które wpłynęły po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane 

wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
9.4. Przed otwarciem ofert Komisja sprawdzi i okaże obecnym stan ich zabezpieczenia. 
 
9.5. Oferty otwierane będą w kolejności ich wpływu według następującego porządku: 

9.5.1. koperty oznaczone hasłem „WYCOFANIE” zostaną odczytane w pierwszej 
kolejności. Oferty wycofane nie będą otwierane. 

9.5.2. w drugiej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „OFERTA”. 
9.5.3. jako ostatnie zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „ZMIANA”. 

 
9.6. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
9.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
 
9.8. Informacje o nazwach i adresach wykonawców a także informacje dotyczące ceny oferty 

podane zostaną osobom obecnym przy otwarciu ofert, a na wniosek wykonawców, którzy 
nie byli obecni przy otwieraniu - będą im przesłane. 

 

10. BADANIE OFERT 
10.1. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej. 
 
10.2. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy 

 i SIWZ. 
 
10.3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 
10.4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym  

a wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści 
złożonej oferty, z zastrzeżeniem punktu 10.5. 

 
10.5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 

ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę. 
 

10.6. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 
10.6.1. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 

obliczenia, 
10.6.2. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 

słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. 
 

10.7. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z punktem 10.6 uwzględni 
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 
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10.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
10.8.1. jest niezgodna z ustawą, 
10.8.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
10.8.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
10.8.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
10.8.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 
10.8.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na 

podstawie punktu 9.6, lub błędy w obliczeniu ceny, 
10.8.7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
10.8.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 
10.9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
10.10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  

do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  
do przedmiotu zamówienia. 

 

11. KRYTERIA OCENY OFERT. 
11.1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego 

znaczenia w skali 100 punktowej: 
 

 
KRYTERIUM OCENY 

 

 
ZNACZENIE 

 
MAKSYMALNA  

LICZBA 
PUNKTÓW 

 
CENA OFERTY  (K) 
 

 
100% 

 
100 

 
 

11.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriów zostanie dokonana według 
następującej zasady: 

 
 
K = (cena oferty {brutto} najniższa : cena {brutto} oferty badanej) x 100 pkt. 
 
Uwaga: znak „:” – oznacza dzielenie. 
 
11.3. Na podstawie kryteriów oceny ofert zamawiający będzie oceniał każdą spośród 

nieodrzuconych ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą. 
 
11.4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 
11.5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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11.6. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę /firmę/ i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy /firmy/, 
siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informację taką zamawiający umieści także na 
własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

 

12. ZAWARCIE UMOWY 
12.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą, w siedzibie zamawiającego. 

 
12.2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, na podstawie projektu umowy o którym 

mowa w punkcie 14 i danych zawartych w ofercie wykonawcy. 
 
12.3. Umowę  przygotuje zamawiający. 
 
12.4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 
 
12.5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

 
12.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu 

świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla 
zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia 
świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były 
oceniane w toku postępowania. 

 
12.7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

 
12.8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
12.9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 
 

13. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
13.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia - przed 

podpisaniem umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy /ZNWU/ w wysokości 
5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 
13.2. ZNWU może być wnoszone w: 
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13.2.1. pieniądzu, 
13.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
13.2.3. gwarancjach bankowych, 
13.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
13.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

 
13.3. ZNWU może być wnoszone w jednym lub kilku wymienionych formach. 
 
13.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet ZNWU. 
 
13.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto podane przez 

zamawiającego – z dopiskiem „ZNWU – boisko” ZNWU wnoszone w pozostałych formach 
należy zdeponować w kasie  

 
13.6. ZNWU służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w tym z tytułu gwarancji jakości. 
 
13.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone: 

13.7.1.  70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego 
za należycie wykonane, 

13.7.2. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po upływie 
rękojmi i gwarancji (w przypadku nie wystąpienia wad i usterek w czasie trwania 
rękojmi i gwarancji) 
 

13.8. Czas trwania zabezpieczenia należytego wykonania umowy winien obejmować okres 
gwarancji i rękojmi, w którym upływa odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych. 
  

13.9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

 
13.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 
 
13.11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione  

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

14. PROJEKT UMOWY 
14.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

15. UJAWNIANIE INFORMACJI. 
15.1. W trakcie prowadzenia postępowania zamawiający sporządza protokół postępowania. 

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty  
i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia stanowią załączniki do protokołu. 
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15.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 
oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

 
15.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one ogólnie udostępnione. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej nazwy /firmy/, ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

 
15.4. Zamawiający uzna, że wykonawca zastrzegł informację jako stanowiącą tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jeżeli dokument ją zawierający został na pierwszej stronie opatrzony 
czytelnym napisem „POUFNE”. 

 
15.5. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzenie kopii lub odpisów protokołu wraz 

z załącznikami. Na wniosek wykonawcy zamawiający przesyła kopię protokołu pisemnie, 
faksem lub drogą elektroniczną. 

 

16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
16.1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu. 

 
16.2. Protest do zamawiającego można wnieść wobec treści ogłoszenia  

o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy. Postanowienia punktu 1.7 SIWZ stosuje się odpowiednio. 

 
16.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej. 

 
16.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ 

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
 
16.5. W pozostałych przypadkach protest można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym 

powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 

 
16.6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
 
16.7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, 

że mógł zapoznać się z jego treścią. 
 
16.8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,  

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

 
16.9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie 
wykonawców, którzy złożyli ofertę. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później 
niż na 7 dni przed upływem terminu ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego 
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po 
ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. 
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16.10. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców /wykonawca wezwany/ do wzięcia 
udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

 
16.11. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się 

wykonawcy, którzy maja interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: 

16.11.1. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 16.10, 
16.11.2. do upływu terminu, o którym mowa w punkcie 16.3, jeżeli protest dotyczy treści 

ogłoszenia lub postanowień SIWZ. 
 
16.12. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 

protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie  
w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do 
zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. 

 
16.13. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie wnieść 

protestu na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygniecie 
protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

 
16.14. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany nie mogą wnieść protestu, 

powołując się na te same okoliczności. 
 
16.15. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny, o którym mowa w punkcie 16.13. 
 
16.16. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy. 
 
16.17. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego 

protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygniecie. 
 
16.18. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 

16.18.1. treści ogłoszenia, 
16.18.2. postanowień SIWZ, 
16.18.3. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 
16.18.4. odrzucenia ofert, 
16.18.5. wyboru najkorzystniejszej oferty 
16.18.6. w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

 
16.19. Protest inny, niż wymieniony w punkcie 16.18, zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni 

od dnia jego wniesienia. 
 
16.20. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w punktach 16.18 i 16.19, 

uznaje się za jego oddalenie. 
 
16.21. Rozstrzygniecie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie 

podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej. 

 
16.22. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub 

dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: 
16.22.1. niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania, 
16.22.2. po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych 

żądań nie zostało uwzględnione. 
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16.23. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców. 

17. ZAŁĄCZNIKI. 
 

17.1. Załącznik nr 1 – O świadczenia i dokumenty jakie maj ą 
dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w post ępowaniu. 
 

 
 

LP 
 

 
NAZWA /RODZAJ/ DOKUMENTU 

 

 
UWAGI* 

 

1. 
 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
K 

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik 

 

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-3 
ustawy, na formularzu, lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 3  do 
SIWZ 

 

5. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy, na formularzu, lub w oparciu o formularz 
stanowiący załącznik nr 4  do SIWZ. 

 
K 

6. 
 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

 
K 

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
K 

8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,  
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

 
K 

9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
K 

10. Uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie 
pełniła funkcję kierownika budowy. 

 
 

11. Dowód wpisu kierownika budowy na listę Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

 

12. Doświadczenie zawodowe wykonawcy, na formularzu lub w oparciu o formularz 
stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

13. Dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w „Doświadczeniu 
zawodowym” zostały wykonane należycie. 

 

 
 
Uwaga: 
K  - dokumenty wymagane od każdego uczestnika oferty wspólnej  
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17.2. Załącznik nr 2 - Druk OFERTA 
 
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ........................................................................................................... 
 
Numer  telefonu / fax......................................................................................................... 

 
 

OFERTA.  
 
 

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na 
 

 „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z NAWIERZCHNI Ą 
SYNTETYCZNĄ NA DZIAŁCE 12/10  W BIERUTOWIE”  

 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia za cenę: 

 
 

  
NETTO 

 
VAT 
22% 

 
BRUTTO 

 
 

RAZEM 
 

 
 
 
 
 
 

………...…………  zł 
 
 

 
 
 
 
 
 

........................zł 
 

 
 

………...…………  ZŁ 
 

SŁOWNIE: 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

…………………………….
……….. 

 
 
 

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do określenia 
ceny oferty i właściwego wykonania zamówienia. 

 
 
............................................         ................................................................................. 

( miejscowość, data )  (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 

3. Oświadczamy, że podana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do 
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia 

 
4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ. 
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5. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia, udzielamy 3 lata gwarancji, licząc 

od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
 

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego  
w SIWZ. 
 

7. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / następujące roboty zamierzamy 
zlecić podwykonawcom:1 
1/ .....................................................podwykonawca: ........................................................ 
2/ .....................................................podwykonawca: ........................................................ 
3/ .....................................................podwykonawca: ............................................................ 
 

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty 
do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 
 

9. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wysokości, tj. 5% ceny ofertowej brutto czyli 
............................... PLN, słownie: ......................................................................................... 
....................................................................................................................................... PLN, 
w formie (przewidzianej w ustawie) ....................................................................................., 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

 
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

11. Oświadczamy, że wszystkie stronice oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała 
oferta składa się z ............... stron. 

 
12. Załącznikami oferty są: 

 
 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA 
 

NUMER STRONY 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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............................................         ................................................................................. 
( miejscowość, data )  (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

17.3. Załącznik nr 3 - O świadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ........................................................................................................... 
 
Numer telefonu / fax........................................................................................................ 
 
 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
określone w art. 22 ust.1 pkt 1 -3 ustawy Prawo zamówie ń publicznych oraz specyfikacji 
warunków zamówienia. 
 
 
 
 
.............................................      ................................................................................. 

( miejscowość, data )  ( podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
 
 

17.4. Załącznik nr 4 - O świadczenie o nie podleganiu 
wykluczeniu z post ępowania na podstawie art. 24 ustawy 

Prawo zamówie ń publicznych. 
 

 
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ........................................................................................................... 
 
Numer telefonu / fax........................................................................................................ 
 

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post ępowania na podstawie art. 24 ustawy 
prawo zamówie ń publicznych. 

 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówie ń publicznych. 
 
 
 
 
 
...........................................         ................................................................................. 
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( miejscowość, data )  (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
 

17.5. Załącznik nr 5 - Do świadczenie zawodowe wykonawcy. 
 

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ........................................................................................................... 
 
Numer telefonu / fax........................................................................................................ 
 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pi ęciu lat robót budowlanych /minimum jedna/, a 
jeżeli okres prowadzenia działalno ści jest krótszy – w tym okresie, polegaj ących na budowie 

boiska sportowego o zbli żonych parametrach. 
 
 

 
Lp.  

 
Nazwa inwestycji 

Miejsce wykonania 

 
Inwestor 

 
  Wartość inwestycji [w 

tys. zł]_  
Dane techniczne obiektu 

 

 
Data 

realizacji  
 

 
 

    
  

 
 

    
  

 
 

    
  

 
 

    
  

 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................         ................................................................................. 

( miejscowość, data )  (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
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17.6. Załącznik nr 6 – Wykaz osób i podmiotów, które b ędą 
uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, do świadczenia i 
wykształcenia niezb ędnych do wykonania zamówienia, a tak że 

wykonywanych przez nich czynno ści. 
 
 
 
 
 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

Wykaz osób 
 
 
l.p Imię i Nazwisko Wykształcenie i 

uprawnienia 
Funkcja Staż pracy u 

Oferenta 
Staż pracy 
ogółem 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

 
 

Wykaz podmiotów  
 
l.p Nazwa i adres przewidywanego 

podwykonawcy 
Zakres i wartość przewidywanych prac 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

 
 
 
 
 
 
Miejsce i data:  _________________   Podpisano: _________________ 
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17.7. Załącznik nr 7 – Projekt umowy 
 

„PROJEKT” 
 

UMOWA NR ……/2009 

O ROBOTY BUDOWLANE 

 
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  

Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ  

NA DZIAŁCE 12/10 W BIERUTOWIE 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Wł. Reymonta  
56-420 Bierutów 
Plac Kościelny 2 
Telefon 071 314 62 41 
www.zspbierutow.internetdsl.pl 

 
 
 
 
WYKONAWCA: 

 ................................. 
 ................................. 
 ................................. 
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FORMULARZ UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT (W ZÓR) 

Umowa Nr ………/2009 
na wykonanie robót budowlanych 

 

zawarta w dniu ....................... roku w Bierutowie, pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, 
z siedzibą w Bierutowie, Plac Kościelny 2 56 – 420 Bierutów, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowanym przez: 

Barbarę Teleszko – Dyrektor ZSP w Bierutowie 
Małgorzatę Plutę – Główna Księgowa ZSP w Bierutowie 
 
a firmą:................................................................................................................................ 

z siedzibą w:........................................................................................................................ 

NIP:.............................................................REGON.......................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez: 
1. .................................................................................................... 

2. .................................................................................................... 

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego tj. art. 
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 
223/2008 poz. 1655) 

 

zawarto umowę o następującej treści: 
 

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY 
ARTYKUŁ 1 

DEFINICJE 
Określenia u żyte w Umowie maj ą nast ępujące znaczenie: 
„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające 
z niej i związane z jej wykonaniem. 
„Roboty budowlane” – budowa, budowla a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy 
art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie. 
„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane 
działaniem sił przyrody na znacznym obszarze. 
„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 
„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 
”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. 
„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań 
oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: 
bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, 
z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych 
dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, 
materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, 
typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z 
klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, 
projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań 
przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 
„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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ARTYKUŁ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 
Zamawiającego robót budowlanych polegające na wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego o 
sztucznej nawierzchni przy ul. Orzeszkowej . obejmującej prace wykazane w przedmiarze 
robót; miejsce realizacji zamówienia: Bierutów ul. Orzeszko wej działka nr 12/10 AM 36 
obr ęb Bierutów  

2.2. Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na którą składają się następujące 
opracowania: 
2.2.1. Projekt budowlany na budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną  

w Bierutowie 
2.2.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Powyższa dokumentacja została opracowana przez Sport Grupa sp. z o.o. projektant mgr inż. 
Jacek Pleskacz. 

2.3. Przedmiot umowy należy wykonać w zakresie i na warunkach określonych  
w postanowieniach niniejszej umowy z uwzględnieniem: 

2.3.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 10 czerwca 2009 roku – 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego nawierzchnią syntetyczną na działce 12/10 AM 36  
w Bierutowie”(Załącznik nr 1 do umowy) 

2.3.2. złożonej oferty (Załącznik nr 2 do umowy) 
2.3.3. harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (Załącznik nr 3 do umowy) 
stanowiących integralne części niniejszej umowy. 

2.4. Dokumenty wymienione w pkt. 2.2 oraz 2.3 niniejszej umowy należy traktować jako 
dokumenty wzajemnie się uzupełniające. 

2.5. Roboty budowlane określone w ust. 2.1 zostaną wykonane zgodnie z projektem, specyfikacją 
techniczną i przepisami prawa budowlanego. 

2.6. Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy stanowiąca zamknięty i zakończony 
element, ujęta szczegółowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym – w miarę ich 
ukończenia może podlegać odbiorowi częściowemu przez Zamawiającego. 

 
ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE 

ARTYKUŁ 3 
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE 

3.1 Instrukcje 
3.1.1 Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach 

przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu instrukcje 
w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót – nie później jednak niż do dnia odbioru tej 
rzeczy przez Zamawiającego. 

3.1.2 Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt. 3.1.1, 
Inwestor ma prawo nie dokonać odbioru tej rzeczy do momentu wypełnienia przez 
Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji. 

 
ARTYKUŁ 4 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 
4.1 Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego 

4.1.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne 
kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 

� wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności 
określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, 

� informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy 
na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań. 

� Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie(-ą): 
................................... zam............................................................................... 
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4.1.2 Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………………. 
posiadający uprawnienia budowlane nr........................................................................ 
zam. ................................................................................................................................ 

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 
07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118 z późn. zm.) 

4.2 Obowiązki Zamawiającego 
4.2.1 Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu wykonawczego 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, terenu 
budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy. 

4.2.2 Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w Umowie, 
to zostaje uznane, że Zamawiający opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań. 

4.2.3 Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż 
do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren 
budowy. 

4.2.4 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie 
budowy, lecz nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy. 

4.3 Obowiązki wykonawcy 
4.3.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

4.3.1.1 projektem wykonawczym, o którym mowa w artykule 2 umowy, 
4.3.1.2 obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi 

wymagań technicznych, 
4.3.1.3 ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją techniczną, 
4.3.1.4 zasadami sztuki budowlanej. 

4.3.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących 
jego własność. 

4.3.3 Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt. 4.3.2. powinny posiadać świadectwa 
jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

4.3.3.1 Polskim Normom, 
4.3.3.2 wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej, 
4.3.3.3 wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
4.3.3.4 wymogom wyrobów dopuszczonych do użytkowania w obiektach użyteczności 

publicznej. 
4.3.3.5 Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe 

dokumenty zgodnie z prawem budowlanym. 
4.3.4 Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy,  

to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić. 
4.3.5 Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

4.3.5.1 pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – 
o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając 
protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg 
kosztorysu ofertowego), 

4.3.5.2 o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość 
robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót  oraz do współpracy  

4.3.5.3 z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 
4.3.6 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych projektem 

budowlanym i wykonawczym, kosztorysem ofertowym i specyfikacją techniczną 
Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania 
dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. 

4.3.7 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
4.3.7.1 urządzenia terenu budowy,  
4.3.7.2 poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
4.3.7.3 wykonania oznakowania terenu budowy, 
4.3.7.4 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
4.3.7.5 demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu niezbędnych dla realizacji 
inwestycji, 
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4.3.7.6 poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, 
4.3.7.7 wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w 

przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 
4.3.7.8 zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 

wytyczenie oraz bieżącą i końcową inwentaryzację powykonawczą, 
4.3.7.9 dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 
4.3.7.10 odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 
4.3.7.11 zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
4.3.7.12 utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
4.3.7.13 umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne a także 
uprawnionym przedstawicielom Inwestora,  

4.3.7.14 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 
Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

4.3.8 Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją 
niniejszej umowy a wynikającym z podpisanej przez Inwestora umowy 
o dofinansowanie inwestycji ze środków Wspólnoty Europejskiej. 

4.3.9 Zapewnienie bezpieczeństwa 
4.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie wszelkich działań na terenie 

budowy. 
4.4.1 Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić 

bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 
4.4.2 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i 
kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi 
Wykonawca. 

4.4.3 Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do 
terenów położonych w pobliżu terenu budowy. 

4.5 Ubezpieczenie 
4.5.1 Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następujące polisy 

ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót: 
4.5.2 ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy 

w wysokości 50 000,00 PLN, 
4.5.3 ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego 

działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości 10 000,00 PLN, 
4.5.4 ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub 

niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do: 
osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy; 
osób trzecich, które  przebywają na terenie budowy; 
w wysokości 50 000,00PLN. 

4.5.5 Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawia do akceptacji 
Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie 
i następnie przedstawiane na żądanie Zamawiającego. 

4.5.6 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów 
ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której 
polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł 
opłacając składki ubezpieczeniowe, może potrącić z płatności należnych Wykonawcy 
lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie 
długiem do zapłacenia. 

4.5.7 Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Inwestora 
albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową,  
z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 

4.5.8 Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 
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4.6 Ryzyko 
4.6.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkoda lub 

utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 
wykonywania Umowy. 

 
ARTYKUŁ 5 

TERMINY 
5.1 Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w pełnym zakresie określonym w art. 

2 Umowy w terminie 15 tygodni od podpisania umowy. Przekazanie placu budowy w terminie  
3 dni od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę w dniu przekazania 
placu budowy. 

5.2 Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zamkniętych elementów robót zawarte są w 
harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zadania, stanowiącym załącznik do niniejszej 
Umowy. W harmonogramie zawarte są terminy wykonania uwzględniające w szczególności: 
chronologię technologiczną zakresu robót, uwarunkowania organizacyjne i techniczne związane 
z realizacja zadania, uwarunkowania dotyczące konieczności wykonania odpowiednich prób i 
badań rozruchowych, eksploatacyjnych i odbiorowych. 

5.3 Wykonawca po zakończeniu robót i formalnym zgłoszeniu do odbioru przekaże 
Zamawiającemu teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

5.4 Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego 
po dniu doręczenia stosownego zawiadomienia w formie pisemnej. 

 
ARTYKUŁ 6  

ODBIORY I PROCEDURA 
6.1 Protokół odbioru częściowego 

6.1.1 Po zakończeniu etapu robót wynikającego z harmonogramu, dokonaniu wpisu  
w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru 
częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości 
odbioru. 

6.1.2 Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
6.1.2.1 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, jeśli dotyczy 
6.1.2.2 protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, instrukcje 

Wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim. 
6.1.2.3 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru, 

6.1.2.4 dziennik budowy, 
6.1.2.5 protokóły badań i sprawdzeń, 
6.1.2.6 rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich 

ilości i wartości brutto. 
6.1.3 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 
uczestników odbioru. 

6.1.4 Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni 
roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

6.1.5 Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 
przez   Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 
częściowego. 

6.1.6 Protokół odbioru częściowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiającemu 
do użytkowania wykonanej części przedmiotu Umowy. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu przedmiot Umowy do użytkowania po jego całkowitym zrealizowaniu 
i dokonaniu procedury odbioru końcowego. 

6.2 Protokół odbioru końcowego 
6.2.1 Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca 
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zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca 
załączy następujące dokumenty: 

6.2.1.1 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, jeśli dotyczy 
6.2.1.2 protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, instrukcje. 

Wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim. 
6.2.1.3 dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
6.2.1.4 dziennik budowy, 
6.2.1.5 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami  
i Polskimi Normami, 

6.2.1.6 protokóły prób, badań i sprawdzeń, 
6.2.1.7 rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, 
6.2.1.8 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  

i wartości brutto. 
6.2.2 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 
uczestników odbioru. 

6.2.3 Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 14 dni 
roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

6.2.4 Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez   
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

6.3 Wady ujawnione w trakcie odbioru. 
6.3.1 Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
6.3.1.1 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia; 
6.3.1.2 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
6.3.1.3 jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
6.3.1.4 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego 
elementu po raz drugi.  

6.3.2 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  
o usunięciu wad i gotowości do ponownego odbioru. 

 
ARTYKUŁ 7 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 
7.1 Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
− stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy; 
− przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym 

czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji 
potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

7.2 Podwykonawstwo 
7.2.1 Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót (nie więcej jak 50% 

wartości przedmiotu Umowy) z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie 
przetargowej. 

7.2.2 Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie 
wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego 

7.2.3 Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 
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7.2.4 Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie  
w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania 
terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

7.2.5 Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 
7.2.2., Zamawiającego może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, 
według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać 
odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę. 

7.2.6 Podwykonawcy muszą spełniać określone kryteria i warunki, gwarantujące wykonanie 
części robót określonych w umowie i dokumentacji projektowej, a w przypadku 
wykonywania robót specjalistycznych muszą posiadać stosowne kwalifikacje i 
uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robót. 

7.2.7 Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, 
ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez 
Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do 
Zamawiającego za zlecone do podwykonawstwa części robót. 

7.2.8 Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z innymi 
wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz 
Zamawiającego 
 

ARTYKUŁ 8 
GWARANCJA JAKO ŚCI 

 
8.1 Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot Umowy, 

liczonej od dnia skutecznego (zakończonego podpisaniem protokołu) odbioru końcowego. 
Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna, którą w formie pisemnej Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. Gwarancją i rękojmią 36 miesięczną są 
objęte wszystkie elementy robót: obiekty, instalacje, zamontowane przez Wykonawcę 
urządzenia, wyposażenie stałe i ruchome dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę w 
ramach realizacji umowy. 

8.2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od 
dnia ich ujawnienia. Niezależnie od powyższego, w okresie gwarancji dokonane zostaną  
przeglądy gwarancyjne po każdym 6-cio miesięcznym okresie eksploatacji. Przeglądy 
przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego, przy współudziale przedstawiciela 
Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone w trakcie przeglądów usterki Wykonawca będzie 
zobowiązany usunąć w terminie do 7 dni od daty przeglądu lub w innym terminie uzgodnionym 
przez strony umowy. 

8.3 W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji usterek bieżących ( w okresie pomiędzy 
przeglądami okresowymi), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie do 7 
dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 

8.4 Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą 
rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i 
na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy w 
trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

8.5 Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu 
gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
wad po upływie okresu gwarancji. 

 
ARTYKUŁ 9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym i 
niniejszej umowie za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 
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ARTYKUŁ 10 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

10.1  Kary umowne 
10.1.1 Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 
10.1.2 Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach: 

10.1.2.1 Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za: 
10.1.2.2 opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 
10.1.2.3 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia od terminu 
ustalonego na usunięcie wad, 

10.1.2.4 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. 1 Umowy. 

10.2  Roszczenia odszkodowawcze. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
 

ARTYKUŁ 11 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

11.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ........................... PLN, co stanowi  
5 % całkowitej wartości umowy, dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy w pełnej wysokości. 
Zabezpieczenie może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Inwestora 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej 
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
11.2  Zabezpieczenie wykonania wniesione w formie określonej w pkt. 11.1 b, c, d i f  winno być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.  
11.3  Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone w następujący sposób: 
a) 70 % w ciągu 14 dni po odbiorze końcowym, 
b) pozostałe 30 % w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości. 

11.4  Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do 
instytucji wystawiającej zabezpieczenie. 

11.5  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 
i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 
ARTYKUŁ 12 

WYNAGRODZENIE 
12.1 Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

…………………...................... zł (cena z oferty), (słownie: 
............................................................................................................................................), w tym 
podatek VAT zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ........................................ 

12.2 Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji 
umowy. 
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12.3 Na wniosek Wykonawcy rozliczenie za wykonane roboty odbywać się może fakturami 
przejściowymi za zakończone, zamknięte elementy robót określone w harmonogramie 
rzeczowo - finansowym. Wysokość faktury przejściowej nie może przekroczyć wysokości 80% 
wartości danego elementu. Pozostała część wartości elementu zostanie rozliczona fakturą 
końcową. 

12.4 Podstawę do wystawienia faktury za wykonany element stanowić będzie protokół odbioru 
częściowego robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę. 

12.5 Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura 
powinna być adresowana do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie Plac Kościelny 2 
56-420 Bierutów NIP 911-14-00-730 

12.6 Podstawę do wystawienia każdej faktury przejściowej za element, w którego wykonaniu 
uczestniczyli podwykonawcy oprócz dokumentów wymienionych w artykule 6 stanowić będą 
dodatkowo: protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora nadzoru i 
kierownika budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę 
(ów) kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę(ów) za wykonane przez 
niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem. 

12.7 Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany 
przez Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz wykonawcę z uwzględnieniem postanowień art. 
6. i pkt 12.6. 

12.8 Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Błędnie 
wystawiona faktura VAT, brak protokołu odbioru końcowego lub brak dokumentów, o których 
mowa w pkt. 12.6 spowodują naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności od 
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

12.9 Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 
 

ARTYKUŁ 13 
ZMIANY UMOWY 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 
ARTYKUŁ 14 

ODSTĄPIENIE 
14.1 Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy 

14.1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 
14.1.1.1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, 

14.1.1.2 jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
14.1.1.3 jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

14.1.2 Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie. 

14.1.3 Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące 
własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność 
Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji 
Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę. 

14.1.4 Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada zobowiązany jest do: 

14.1.4.1 dokonania inwentaryzacji i odbioru przerwanych robót oraz zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane od dnia podpisania umowy do 
dnia odstąpienia, 

14.1.4.2 rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń, 
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14.1.4.3 przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
14.2 Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy 

14.2.1 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego 
w niniejszej umowie, 

14.2.2 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora 
(inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu 
na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez 
wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

e) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy. 

14.3 Inne przypadki odstąpienia od umowy 
Poza okolicznościami określonymi w 14.2.1. i 14.2.2., Zamawiający lub Wykonawca może 
odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia 
Umowy. 

14.4 Forma odstąpienia 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
ARTYKUŁ 15 

ZAWIADOMIENIA 
15.1 Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 

z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę 
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, 
przesyłane kurierem lub listem. 

15.2 Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda 
ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca 
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca 
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres 
zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone. 

15.3 Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

 
 

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

ARTYKUŁ 16 
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KO ŃCOWE 

16.1 Postanowienia dodatkowe 
16.1.1 Strony umowy ustalają następujące postanowienia dodatkowe: 

16.1.1.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do harmonogramu 
rzeczowo-finansowego w zakresie terminów realizacji zadania. 

16.1.1.2 W dniu zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca przedłoży 
wraz z dokumentacją o której mowa w art. 6 kopie pism dostarczonych co najmniej 
14 dni wcześniej do organów wymienionych w przepisach prawa budowlanego, 

16.1.2 Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania 
funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez 
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Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego 
personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie 
doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż 
personelu wymienionego w ofercie. 

16.1.3 Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu 
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane  
do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o 
wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących 
obchodzenia się z nimi. 

16.2 Postanowienia końcowe 
16.2.1 Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 
16.2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane. 
16.2.3 Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być 

rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.4., będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Inwestora.  

16.2.4 Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca 
jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania 
reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. 
Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w 
terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy 
Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 
roszczenie w terminie Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

16.3 Wersja obowiązująca umowy 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla 
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.  
 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 4 czerwca 2009 roku –  

„Budowa boiska wielofunkcyjnego nawierzchnią syntetyczną na działce 12/10 AM 36 w Bierutowie”  
(Załącznik nr 1 do umowy) 

2. Oferta wybranego Wykonawcy (Załącznik nr 2 do umowy) 
3. Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (Załącznik nr 3 do umowy) 
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17.8. Załącznik nr 8 – Przedmiar robót budowlanych projektu 
 

  



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną
ADRES INWESTYCJI   :     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie
INWESTOR   :     Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ADRES INWESTORA   :     Oleśnica
WYKONAWCA ROBÓT   :     .........................................
ADRES WYKONAWCY   :     .........................................
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Dariusz Godlewski

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



bierutów ponadgimnazjalne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawirzchni  polipropylenowej
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
 201-0121-
02-00

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt
pod nawierzchnie placów postojowych

ha

0.097 ha 0.097
RAZEM 0.097

2 Roboty ziemne - pod boisko
2

d.2
231-0101-01-
00

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kategorii I-IV, o głębokości: 40 cm
Krotność = 2

m2

968+67 m2 1035.000
RAZEM 1035.000

3
d.2

231-0103-04-
00

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

m2

968+67 m2 1035.000
RAZEM 1035.000

4
d.2

KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

(968+67)*0.4 m3 414.000
RAZEM 414.000

3 Podbudowa pod boisko sportowe
5

d.3
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

968+67 m2 1035.000
RAZEM 1035.000

6
d.3

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 37

m2

968+67 m2 1035.000
RAZEM 1035.000

7
d.3

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją w polach 5x5m - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm beton B 25 + zbrojenie rozproszone 25 kg/m3

m2

968 m2 968.000
RAZEM 968.000

4 Boisko o nawierzchni polipropylenowej modułowej elastycznej o wys. 15 mm
8

d.4
Analiza włas-
na

Wykonanie nawierzchni polipropylenowej modułowej 30x30x1,5 mm wraz z
malowaniem lini boisk
- modułu podwieszane na amortyzujacym ruszcie słukowo - krzyżowym
- łączone za pomocą systemu "positiv lock"
- posiadające system amorytzacji "move" pozwalajjący na pozioma pracę mo-
dułów i pochłaniajacy energię udarową zawodników

m2

968 m2 968.000
RAZEM 968.000

9
d.4

231-0401-02-
00

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt
kat.III-IV

m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

10
d.4

231-0402-03-
00

Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe m3

132*0.3*0.3 m3 11.880
RAZEM 11.880

11
d.4

231-0407-03-
00

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem
Współczynnik do R=2,5

m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

5 Opaska
12

d.5
KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej

m2

67 m2 67.000
RAZEM 67.000

13
d.5

231-0401-02-
00

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt
kat.III-IV

m

137 m 137.000
RAZEM 137.000

14
d.5

231-0402-03-
00

Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe m3

137*0.3*0.3 m3 12.330
RAZEM 12.330

15
d.5

231-0407-03-
00

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem
Współczynnik do R=2,5

m

137 m 137.000
RAZEM 137.000

6 Odwodnienie terenu
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bierutów ponadgimnazjalne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

16
d.6

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

17
d.6

KNR 2-02
0283-01

Fundamenty pod korytka odwadniające - ręczne układanie betonu m3

(0.34*0.24*44) m3 3.590
RAZEM 3.590

18
d.6

KNR 2-31
0603-01
analogia

Studzienki odpływowe typu AS-100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.6

201-0317-02-
00

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych , pod fundamenty, rurociągi i ko-
lektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m, głebokość do 1,50 m

m3

2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

20
d.6

201-0610-07-
00

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wyko-
nana ze żwiru

m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

21
d.6

218-0513-01-
00

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych z nakrywą żelbetową, w go-
towym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm

studnia

1 studnia 1.000
RAZEM 1.000

22
d.6

218-0513-02-
00

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głę-
bokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokoś-
ci
Krotność =-2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.6

218-0408-02-
00

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczel-
ką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

24
d.6

201-0320-02-
00

Analogia: Obsypanie rur PCV do wysokości 30 cm m3

0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360

25
d.6

201-0320-02-
00

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości
do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m

m3

1.74 m3 1.740
RAZEM 1.740

26
d.6

201-0236-01-
00

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim, kategorii
: I-II

m3

1.74 m3 1.740
RAZEM 1.740

7 Ogrodzenie terenu
27

d.7
1-0306-08-00 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości ponad 0,7 do 1,0

m, w gruncie: kat. III
szt

29 szt 29.000
RAZEM 29.000

28
d.7

1-0504-02-00 Ręczne rozplantowanie  ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m
wzdłuż jego krawędzi, przy gruncie: kat. III

m3

29*0.4*0.4*1 m3 4.640
RAZEM 4.640

29
d.7

2-0106-02-00 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub ja-
ponkami oraz ręcznym układaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: stóp i
płyt fundamentowych

m3

4.64 m3 4.640
RAZEM 4.640

30
d.7

223-0401-01-
00
analogia

Ogrodzenie boiska sportowego  panelowe wysokośc 4 m m

137 m 137.000
RAZEM 137.000

31
d.7

223-0402-03-
00

Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

32
d.7

223-0402-02-
00

Bramy o wym. 250x200 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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bierutów ponadgimnazjalne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

8 Wyposażenie boiska
33

d.8
Analiza włas-
na

Dostawa i montaż słupków do siatkówki
- profil stalowy okrągły o śr. 76 mm
- naciąg zewnetrzny śróbowy
- regulacja wysokoscia zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 cm do 2,43 cm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

34
d.8

Analiza włas-
na

Dostarczenie i montaż bramek z profili stalowych 80x80 o wymiarach 3x2 m do
piłki ręcznej wyposażone w siatkę mocowane w tulejach do podłoża

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

35
d.8

Analiza włas-
na

Dostawa i montaż słupków z naciagiem i siatka do tenisa kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

36
d.8

Analiza włas-
na

Dostarczenie i montaż zestawu do koszykówki typu "gęsia szyja" model 648 z
tuleją
- wykonany z rury stalowej o śr. 114 mm ocynkowany
- tablica stalowa półkolista o wymiarach 135x90 cm malowana proszkowo

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ PRZY UL. ORZESZKOWEJ W BIERUTOWIE. 

36 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta 
 Plac Kościelny 2, 56-420 Bierutów tel./fax (071) 314 62 41 

17.9. Załącznik nr 9 – Projekt na boisko wielofunkcyjne  
z nawierzchni ą syntetyczn ą w Bierutowie 

 
  



TEMAT OPRACOWANIA: 

Wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne z 
nawierzchni ą syntetyczn ą w Bierutowie

ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONAD GIMNAZJALNYCH W BIERUTOWIE 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 
45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 
45112720-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I 
REKREACYJNYCH 
 
 
 INWESTOR:   

  STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY 

FAZA OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

WYKONAWCA: 

SPORT GRUPA Sp. z o.o.  

Warszawa 

ul. SZYMAŃSKIEGO 15 

 
PROJEKTANT: mgr inż. arch. JACEK PLESKACZ

DATA OPRACOWANIA: grudzień  2008 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. 

SPIS 

1. Dane ogólne 

2. Przedmiot opracowania 

3. Stan istniejący 

4. Planu zagospodarowania terenu 

5. Bilans powierzchni 

6. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

Rys. nr 1 – Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) 

1. Dane ogólne  

1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i 
młodzieży o nawierzchni syntetycznej o wymiarach areny 22,00 x 44,00m przy 
Zespole Szkół Ponad Gimnazjalnych w Bierutowie. 

1.2 Lokalizacja : Zespół Szkół Ponad Gimnazjalnych w Bierutowie pl. Kościelny 2. 
1.3 Działka : nr 36.12/3. 

1.4 Inwestor : Starostwo Powiatowe w Oleśnicy 

2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej boiska 
wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną, polipropylenowa modułową wraz z 
ogrodzeniem spełniającym rolę piłko chwytów. 
Boisko jest przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej w Bierutowie. 

3. Stan istniej ący  

Projektowane boisko sportowe położone jest na działce nr nr.36.12/3 należącej do 

Zespole Szkół Ponad Gimnazjalnych w Bierutowie. 

Teren przeznaczony pod budowę boiska jest wolny od zabudowy kubaturowej. 
Teren od strony południowej graniczy z rz. Młynkówką .



4. Plan zagospodarowania terenu  

Na terenie opracowania położonego od strony frontowej budynku szkoły podstawowej 
zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22,00 x 44,00m, z nawierzchnią 
polipropylenową. Arena boiska dostosowana jest do gry w piłkę ręczną i nożną, do gry w 
koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny. 
Płyta boiska wykonana jest z betonu i położona jest na podsypce piaskowej. 

Powierzchnia boiska na całym obwodzie wykończona jest opaską wykonaną z kostki 
betonowej w obrzeżach betonowych o szerokości 50 cm. 
Boisko posiada ogrodzenie panelowe o wysokości 4,00m, spełniające funkcję piłko 
chwytów. Wejście na teren boiska zaprojektowane zostało poprzez bramę wjazdową i 
furtkę ogrodzeniową. 
Wielofunkcyjność boiska umożliwia równoczesne korzystanie kilku grup grającej młodzieży 
równolegle lub uprawianie różnych dyscyplin sportowych na jednym terenie. 

5. Bilans powierzchni  

Powierzchnia zabudowy boiska w granicy ogrodzenia 1070,63m2 Powierzchnia 

projektowanej płyty boiska o nawierzchni syntetycznej 968,00 m2 Powierzchnia w 

liniach autowych boiska podstawowego 800,00 m2 Wymiary płyty boiska o 

nawierzchni syntetycznej 22,00 x 44,00 m Wymiary całkowite boiska 23,52 x 

45,52 m 

6. Postępowanie poprzedzaj ące rozpocz ęcie robót  

Ze względu na charakter obiektu, na budowę boiska nie wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę (Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, Art.29.1. ust. 9). 

Przed przystąpieniem do robót w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem 
realizacji należy zgłosić państwowemu nadzorowi budowlanemu zamiar przystąpienia do 
robót. 
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PROJEKT TECHNICZNY  

I. SPIS 

1. Dane ogólne 

2. Podstawa opracowania 

3. Przedmiot opracowania 

4. Dane techniczne 

5. Warunki wodno - gruntowe 

6. Stan terenu 

7. Opis techniczny elementów robót 

8. Elementy wyposażenia boisk sportowych 

9. Uwagi końcowe 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

Rys. nr 2 – Boisko wielofunkcyjne (skala 1:200) 

Rys. nr 3 – Układ gier (skala 1:200) 

Rys. nr 4 – Boiska sportowe (skala 1:250) 

Rys. nr 5 – Kolorystyka nawierzchni (skala 1:200) 

Rys. nr 6 – Przekrój przez płytę boiska (skala 1:50) 

Rys. nr 7 – Ogrodzenie (skala 1:200) 

Rys. nr 8 – Ogrodzenie – przęsło 

Rys. nr 9 – Ogrodzenie – wymiary (skala 1:200) 

1. Dane ogólne  

1.1 Nazwa zadania: Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i 
młodzieży w Bierutowie 

1.2 Lokalizacja: Zespół Szkół Ponad Gimnazjalnych w Bierutowie pl. Kościelny 2 

1.3 Działka: nr 36.12/3. 
1.4 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy. 

2. Podstawa opracowania  

2.1 Umowa zawarta z Liceum Ogólnokształcącym w Bierutowie na opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu uzgodniona z inwestorem. 
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2.3 Uzgodnienia techniczno –materiałowe dokonane z inwestorem 

2.4 Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

3. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej boiska 
wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną, polipropylenowa modułową na nawierzchni 
betonowej, wraz z ogrodzeniem spełniającym rolę piłko chwytów. 

Boisko jest przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

4. Dane techniczne  

4.1 Bilans powierzchni oraz wymiary podstawowe Powierzchnia zabudowy 

boiska w granicy ogrodzenia 1070,63 m2 Powierzchnia projektowanej płyty boiska 

o nawierzchni syntetycznej 968,00 m2 Powierzchnia w liniach autowych boiska 

podstawowego 800,00 m2 Wymiary płyty boiska o nawierzchni syntetycznej 22,00 

x 44,00 m Wymiary całkowite boiska 23,52 x 45,52 m 

4.2 Rodzaj nawierzchni 

Nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa PUST montowana z gotowych modułów 
łączonych ze sobą za pomocą dwudziestu zatrzasków typu 'move' (każdy moduł), 
300x300x15 mm o strukturze ażurowej (dopuszczalna tolerancja wymiarowa ±10%) 
posiadająca certyfikaty FIBA, ITF, EHF, FUTSALL. 

4.3 Rodzaje boisk sportowych 

• boisko uniwersalne do piłki ręcznej 20,00 x 40,00 m 

• boisko do tenisa ziemnego 23,77 x 10,97 m 

• boiska do siatkówki 9,00 x 18,00 m 

• dwa boiska do koszykówki 10,83 x 20,00 m 

4.4 Ogrodzenie boiska 

• długość ogrodzenia 134,42 m 

• wysokość ogrodzenia 4,00 m 

• furtka wejścia o wym. w świetle 100 x 200cm 

• brama wjazdowa o wym. w świetle 300 x 200cm 

4.5 Odwodnienie boiska 

Odwodnienie boiska powierzchniowe poprzez jednostronny spadek na płycie boiska 
prostopadle do osi podłużnej oraz wgłębne – podbudowa wykonana z betonu pod 
nawierzchnią syntetyczna j. 

4.6 Zestawienie elementy wyposażenie sportowego boiska 

• bramki piłkarskie 300x200 cm, 2 szt. 
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• kosze do koszykówki 4 szt. 

• słupki z siatką do tenisa ziemnego 1 kpl. 

• stanowisko sędziowskie tenisa ziemnego 1 szt. 

• słupki z siatką do siatkówki uniwersalne 1 kpl. 

5. Warunki wodno – gruntowe  

Na terenie opracowania występuje grunt piaszczysto gliniasty. 

Do głębokości 1.0m nie występują wody gruntowe. 

W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków glebowych, gruntu niejednorodnego na 
całej powierzchni, występowania gruntu osiadającego lub wysadzi nowego należy zgłosić 
do kierownika budowy i dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

6. Stan terenu  

Teren na którym projektuje się boisko wolny jest od obiektów kubaturowych. 

Na terenie przeznaczonym pod projektowane boisko brak jest nasadzeń drzew i krzewów. 
Teren boiska pokryty jest roślinnością trawiastą. 

Teren na całej powierzchni projektowanego boiska jest nieutwardzony. 

W uzgodnieniu z inwestorem usuniecie istniejących kolizji z sieciami nie stanowi zakresu 
niniejszego opracowania. 

7. Opis techniczny elementów robót  

7.1 Roboty ziemne 

W ramach robót ziemnych należy: 

• zdjąć warstwę humusu o grubości 15 cm (w przypadku wystąpienia głębszej 
warstwy humusu należy wymienić grunt do poziomu gruntu nośnego); 

• zniwelować teren; 
• wykorytować pod podbudowę nawierzchni - do głębokości dalszych 10 cm tj. do 

poziomu posadowienia warstwy podsypki; 
• wykonać wykopy pod słupy ogrodzenia boiska; 
• wyrównać i zagęść dno koryta oraz wyprofilować spadek poprzecznych 0,5% w 

kierunku analogicznym jak spadek nawierzchni boiska. 
• zagęścić dno wykopu do wskaźnika zagęszczenia 1,03 dla górnej warstwy gruntu 

na głębokości do 25 cm; 

• wykonać wykopy pod ławy betonowe z oporem pod ustawienie obrzeży i korytek 
liniowych drenażu. 

7.2 Podbudowa pod nawierzchnię boiska 

7.2.1 Podsypka z piasku zagęszczonego 
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Po wykonaniu wyrównania i zagęszczenia oraz wyprofilowaniu wierzchniej warstwy dna 
koryta w poziomie projektowanych rzędnych należy przystąpić do wykonania warstwy  
podsypki z piasku o grubości warstwy 15 cm (grubość warstwy po zagęszczeniu). 

7.2.2 Podbudowa z betonu  

Projektuje się warstwę z betonu B25 ze zbrojeniem rozproszonym gr.15cm. Nawierzchnię 
z betonu należy wykonać ze spadkiem jednokierunkowym poprzecznym względem osi 
podłużnej o nachyleniu 0,5%. Tolerancja nierówności powierzchni nie powinna 
przekraczać 5 mm na łacie 3 m. Odchylenie całej płaszczyzny podłoża boiska ± 10 mm od 
poziomu projektowanego. 

Beton  wg PN-EN-206-1 o grubości 15 cm. 

Beton musi posiadać atest wydany przez betonownie 

• wytrzymałości na ściskanie 

• nasiąkliwości 

• odporności na działanie mrozu 

• ścieralności 

Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z 
wymaganiami podanymi w normach : PN- EN 450, PN-S-96025/2000; PN-B-06250. 

7.2.3 odwodnienie liniowe  i opaska boiska 

Odwodnienie boiska zaprojektowane zostało poprzez odwodnienie liniowe ze spadkiem 
0,5% w kierunku południowo zachodnim (trawa) oraz wgłębny - nawierzchnia z płyty 
betonowej ułożona jest na podbudowie przepuszczalnej. 

Płyta boiska wraz z odwodnieniem ujęta została w opaskę o szerokości 50 cm wykonaną z 
kostki betonowej brukowej o grubości 6 cm. Nawierzchnia brukowana posadowiona jest na 
podbudowie z chudego betonu o grubości15 cm i podsypce piaskowej. Opaska 
chodnikowa wykończona została krawężnikiem betonowym 8 x 30 cm ułożonym na ławie 
betonowej B-15 z oporem. 

7.2.4 Nawierzchnia syntetyczna 

Nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa montowana z gotowych modułów 300x300x15 
mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa + 10%) o strukturze ażurowej. Moduły łączone 
ze sobą na systemowe zatrzaski typu ”move” (20 zatrzasków). Wzór powierzchni 
rombowy, nawierzchnia w 3 kolorach wykonana zgodnie z projektem kolorystyki boiska. 

Nawierzchnia charakteryzuje się sprężystością modułowo-elastyczną co zapewnia 
konstrukcja słupkowo-krzyżowa modułu. 

Na nawierzchni należy trwale oznaczyć linie boisk o szerokości 5 cm farbą zgodną z 
zaleceniem producenta wg. zaprojektowanej kolorystyki. 

Zewnętrzny obwód nawierzchni wykończony obrzeżem betonowym 8x30cm wspartym na 
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ławie z betonu B15 wykonanej z oporem. 
7.2.5 Ogrodzenie boiska 

Boisko projektuje się wygrodzić ogrodzeniem panelowym dla boisk wielofunkcyjnych o 
wysokości 4,00 m, np. firmy METPOL. 

Słupi wykonane są z kształtownika prostokątnego 60x40x2mm,zamkniętego od góry 

systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.. 

OGRODZENIE 

• rozstaw między słupami co: 2,5m, wysokość: 4,0m 

• system ogrodzeniowy stosowany wokół boisk sportowych 

• kolor zielony [RAL 6005]. 

1. Panel proste 

Panele Proste zgrzewane z pojedynczego drutu pionowego ɸ5 mm i podwójne druty 
poziome ɸ6+6mm rozstaw drutów wynosi 50X200mm 

2. Słupy stalowy powlekany 

• wysokość 4,1m 

• profil 60x40x2m 

• Słupki wykonywane są z kształtownika prostokątnego 60x40x2mm, 
zamkniętego od góry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa 
sztucznego. Wysokości słupków dostosowane są do wymiarów paneli. 
Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm .Słupki 
w standardowej wersji przeznaczone są do zabetonowania w ziemi .Ochrona 
antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. 

8. Elementy wyposa żenia boiska sportowego  

8.1 Boisko do piłki ręcznej 
Dwie bramki do piłki ręcznej 3,00 x 2,00m. Rama bramki stalowa, ocynkowana o profilu 
kwadratowym 80x80mm. Słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stałe w 
fundamencie betonowym w podłożu boiska (wg zaleceń producenta sprzętu). Tuleje 
wyposażone w pokrywy maskujące. Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania winna 
umożliwiać ich demontaż. Bramki wyposażone w siatki polipropylenowe. 

8.2 Boisko do koszykówki 

Cztery stojaki typu gęsia szyja o konstrukcji stalowej, ocynkowanej wykonane z rury o 
średnicy 114x4mm, o wysięgu 160 cm z tablicą laminowaną 90 x 120cm, obręczą uchylną 
i siatką, stojaki osadzane w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie betonowym (wg 
zaleceń producenta sprzętu). 

8.3 Boisko do siatkówki 

Jeden komplet słupków stalowych, lakierowanych proszkowo, średnica słupa 76mm z 
bezstopniowym naciągiem śrubowym zewnętrznym oraz siatką turniejową z antenkami, 
słupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku 
fundamentowym (wg zaleceń producenta sprzętu). 

8.4 Kort tenisowy 

Jeden komplet słupków stalowych z siatkami poliestrowymi, naciągiem, słupki w tulejach 
stalowych, tuleje osadzone w fundamencie betonowym (wg zaleceń producenta sprzętu). 
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8.5 Strefa bezpieczeństwa ze stanowiskiem sędziowskim uniwersalnym szt. 1 

Sprzęt przystosowany do rozgrywek na obiektach otwartych i jako wyrób winny spełnić 
wymogi obowiązujących norm. 

9. Uwagi ko ńcowe  

9.1 

Wszystkie roboty budowlane i budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z 
projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania robót oraz zaleceniami 
producentów materiałów budowlanych pod nadzorem kierownika robót. Zmiany i 
odstępstwa od powyższych warunków wymagają zgody projektanta. 

9.2 

Przy wykonywanych robotach nie występują prace wymagające opracowania planu BiOZ. 

9.3 

Wykonawca do realizacji robót zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiały i wyroby 
budowlane posiadające wymagane atesty i świadectwa jakości oraz załączyć ww. 
dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji. 
 
 
 
 
                                                       Opracował  Jacek Pleskacz 
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odbioru robót 

 
  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

I.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni 
syntetycznej o wymiarach areny 22,00x44,00m. 

1.2. Lokalizacja 

Zespół Szkół Ponad Gimnazjalnych w Bierutowie pl. Kościelny 2. 

1.3. Inwestor 

STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY  

1.4. Jednostka projektowa 

Sport Grupa Sp z o.o. 

04-258 Warszawa, ul. Szymańskiego 15 

1.5. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 
areny 22,00x44,00 m o nawierzchni syntetycznej polipropylenowej modułowej. Boisko po 
obwodzie zewnętrznym wykończone opaska z kostki brukowej betonowej i wygrodzone 
ekranami ochronnymi spełniającymi funkcję piłko chwytów. Na arenie boiska oznaczone 
liniami boiska do gry: w piłkę ręczną, tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę. 
Przedmiotem zamówienia jest także wyposażenie boiska w stały sprzęt sportowy. 

1.6. Podstawowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia 

1 Powierzchnia zabudowy boiska wielofunkcyjnego 1070,63 m2 
2 Powierzchnia areny boiska o nawierzchni syntetycznej 

polipropylenowej modułowej 
968,00 m2 

3 Powierzchnia opaski chodnikowej z kostki betonowej 67,65 m2 
4 Długość ogrodzenia boiska o wys. 4,0m  

- furtka 100x200 cm 
- brama wjazdowa 250x200 cm 

134,42 m 
1 szt. 
1 szt.  

5 Wyposażenie boiska 
- Bramki do piłki ręcznej 3,00x2,00 m 
- słupki do siatkówki z siatką i antenkami 
- słupki do tenisa ziemnego, z siatką 
- stojaki do tablic do koszykówki 
- stanowisko sędziowskie uniwersalne 

 
2 szt. 
2 szt. 
1 kpl. 
4 szt. 
1 szt. 

 

 



1.7. Zakres robót w szczególności obejmuje: 

1.7.1. Roboty rozbiórkowe i ziemne: 

• Zdjęcie warstwy humusu; 
• Niwelacja terenu; 
• Korytowanie wykopu pod podbudowę płyty boiska; 

• Wykop pod drenaż liniowy; 
• Wykopy pod słupki ogrodzeniowe. 

1.7.2. Odwodnienie boiska: 

• Odwodnienie liniowe wody opadowe rozprowadzone w gruncie za pomocą rury 
drenarskiej zasypanej w żwirze . 

1.7.3. Nawierzchnia boiska: 

• Podbudowę – betonowa  na podsypce piaskowej; 

• Nawierzchnię sportową – syntetyczna modułowa polipropylenowa. 

1.7.4. Ogrodzenie terenu boiska panelami ogrodzeniowymi z bramą techniczną  wjazdową i 
furtką ogrodzeniową; 

1.7.5. Opaskę obwodową z kostki brukowej betonowej: 

• Podbudowę – z podsypki piaskowej; 
• Nawierzchnię – z kostki brukowej betonowej. 

1.7.6. Montaż elementów wyposażenia boiska: 

• Bramki do piłki ręcznej; 

• Stojaki z tablicą i koszami do koszykówki; 
• Słupki do siatkówki z siatką; 

• Słupki do tenisa ziemnego  z siatką; 

1.8. Wyszczególnienie robót towarzyszących i tymczasowych; 

       Do robót towarzyszących należy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w 
szczególności: 

• Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczną i wodę; 
• Tymczasowe wygrodzenie placu budowy. 

1.9. Informacja o terenie budowy 

      Plac budowy po usunięciu kolizji w ramach prac poprzedzających etap budowy boiska 
stanowi wolna od zabudowy, przynależna do szkoły część terenu sportowo – spacerowego o 
nawierzchni gruntowej trawiastej.  



1.10. Organizacja robót i przekazanie placu budowy 

      Organizacja robót będących przedmiotem realizacji należy do obowiązków Wykonawcy. 
Roboty budowlano – montażowe winny być wykonywane w oparciu o opracowany przez 
Wykonawcę projekt organizacji robót. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na 
przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.                                                                                              
Wykonawca będzie prowadził roboty w terminach zgodnych z umową i przyjętym 
harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach 
organizacji robót i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowiązek dokonać doboru 
właściwego sprzętu budowlanego, przewidzianego do wykonania robót. Do prowadzenia 
robót Wykonawca wyznaczy kierownika robót zatrudnionego na budowie na stałe. 
Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiający 
określi między innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaże drogi 
komunikacji wewnętrznej dla potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i 
wody. Korzystanie  z nich przez Wykonawcę będzie odpłatne. Roboty budowlano – 
montażowe ze względu iż będą wykonywane w czynnym obiekcie szkolnym wymagają 
uzgodnień z dyrekcja szkoły w zakresie wprowadzenia koniecznych ograniczeń związanych z 
budową boiska. 

1.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność za działanie swojego zakładu na terenie 
czynnego obiektu szkolnego. Sposób wykonywania robót winien być tak zorganizowany 
przez Wykonawcę by zapewnione było bezpieczeństwo zatrudnionym na budowie 
pracownikom oraz użytkowanie sąsiadującemu budynkowi szkoły. Plac budowy jak i teren 
związany z wykonywanymi robotami winien być wygrodzony i oznaczony tablicami 
informacyjno – ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejących obiektów kubaturowych, 
instalacji naziemnych i podziemnych powstałe w wyniku wykonywanych robót. 

1.12. Ochrona środowiska 

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: 

• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w 
bezpośredniej odległości od niego; 

• Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania; 

• Mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk i utrzymanie dróg 
dojazdowych; 

• Unikać zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza. 

1.13. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 



Roboty będące przedmiotem zamówienia winny być wykonywane z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP i P-POŻ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zapewnić realizację robót w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników, z 
zachowaniem odpowiednich wymagań sanitarnych oraz zabezpieczyć budowę przed 
możliwością powstania pożaru. Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy i zaplecze 
sanitarne w należytym porządku, wyposaży zatrudnionych pracowników w odpowiednią 
odzież i środki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy odbędą niezbędne 
szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, które zapewni kierownik budowy/robót.                 
                   Ustala się, że wszystkie 
koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej wykonania robót. Nadzór nad robotami pod względem BHP i 
P.POŻ. należy do obowiązków kierownika budowy/robót, który winien posiadać niezbędne w 
tym zakresie uprawnienia. 

1.14. Zabezpieczenie placu budowy 

Teren budowy wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć  w formie tymczasowego 
wygrodzenia. Teren budowy winien być oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP.                                                       
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi niezbędne instalacje do funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i 
drogi wewnętrzne. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na placu budowy niezbędne 
media takie jak: energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków itp. oraz uzyskać warunki 
techniczne ich przyłączenia.  Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzęt budowlany przed 
dostępem osób trzecich również po godzinach pracy. 

1.15. Ciągi komunikacyjne dla potrzeb budowy 

Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowiązek wykonać tymczasowe drogi i place 
składowe. Korzystanie z terenów szkolnych znajdujących się poza placem budowy możliwie 
jest pod warunkiem uzyskania zgody dyrekcji szkoły oraz zapewnienia należytego 
bezpieczeństwa osobom trzecim. 

1.16. Klasyfikacja robót do wykonania wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV 
45212221-1 

Nazwa i kody: grup robót i kategorii robót 

• Roboty budowlano – montażowe 

Grupy robót:   
 451 Przygotowanie terenu pod budowę 
 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów 
 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Kategoria robót:   
 45100 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45111 Roboty ziemne  



Roboty rozbiórkowe 
 45212 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 
 45340 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
 

1.17. Określenia podstawowe –  

Zawarte zostały w ogólnych warunków umowy oraz w dokumentacji projektowej. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 
„Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.          
Użyte materiały budowlane winny posiadać: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że wyroby są zgodne z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji; 

• Deklaracje zgodności wykonania wyrobów zgodnie  z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.                               

Dokumenty te Wykonawca ma obowiązek zachować do odbioru końcowego inwestycji i 
przekazać je Zamawiającemu. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw i 
składowania materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby materiały tymczasowo składowane, do czasu, gdy będą użyte do 
budowy, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości 
oraz by były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Sposób i miejsce składowania 
materiałów powinny być zgodne z zaleceniami producenta materiałów. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia  
wbudowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
tryb przekazania informacji o przewidywanym użyciu materiałów i wyrobów do wykonania 
robót, a także o udostępnieniu aprobat technicznych, certyfikatów i świadectw  w celu oceny 
zgodności jakości i przydatności w zastosowaniu. Materiały i wyroby dostarczone przez 
Wykonawcę na budowę, których jakość jest niezgodna z wymogami powinny być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 



 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowo – kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczają 
wariantowe stosowanie materiałów i wyrobów  budowlanych, nie gorszych jakościowo i 
użytkowo od projektowanych, Wykonawca wystąpi z zamiarem wprowadzenia zmian do 
Zamawiającego. Zastosowanie wariantowych i zamiennych materiałów  przez Wykonawcę 
wymagać będzie zgody od Zamawiającego i projektanta obiektu. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia na budowie sprzętu o odpowiednich do zakresu 
robót parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzającego zagrożenia bezpieczeństwa 
oraz zapewniających uzyskanie wykonania robót o wymaganej jakości. Sprzęt winien być 
użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie może negatywnie oddziaływać na stan 
techniczny istniejących budynków i robót. Użyty sprzęt winien spełniać wymogi ochrony 
środowiska w zakresie emisji pyłów, spalin, hałasu i innych zanieczyszczeń.   

 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz dróg  
transportowych.            Ponadto sprzęt transportowy winien być tak dobrany, by użyty, nie 
powodował zagrożenia bezpieczeństwa zatrudnionym na budowie pracownikom i osobom 
trzecim. Liczba i rodzaj środków transportowych winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i pozostałych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom technicznym będą 
usunięte z tereny budowy. Wykonawca będzie naprawiał na bieżąco, na własny koszt, 
wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z postanowieniami umowy, z 
dokumentacją projektowo – kosztorysową, projektem organizacji robót oraz obowiązującymi 



warunkami technicznymi wykonania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi i punktów wysokościowych zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej i ustaleniami z nadzorem inwestorskim i 
projektowym. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzędnych wys. przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiającego dotyczące 
zachowania zgodności i jakości wykonanych  będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania dalszych robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

5.2. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu po 
budowie, jak również usuniecie wszelkich zgromadzonych materiałów. Teren zajmowany na 
czas budowy oraz drogi komunikacyjne budowy, winny być przywrócone do stanu 
pierwotnego. 

 

6. Kontrola, badania robót budowlanych 

6.1. Zasady kontroli jakości robót przez Wykonawcę 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót oraz za jakość i zgodność 
wbudowanych materiałów i urządzeń z projektem technicznym. Wykonawca ma obowiązek 
prowadzenia pomiarów, prób oraz badań dotyczących wykonanych robót w celu 
potwierdzenia ich jakości zgodnej z wymogami wynikającymi z dokumentacji technicznej, 
warunków technicznych wykonania odbioru robót oraz ze specyfikacją techniczną. Badania i 
próby winny być wykonywane z należytą starannością i częstotliwością, zgodnie z 
wymogami norm i obowiązującymi procedurami oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Wszystkie koszty związane z wykonaniem badań jakościowych materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

Do wykonania robót Wykonawca użyje tylko materiały, które posiadają:  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskich norm. 

6.2. Kontrola robót prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego 

Inspektor nadzoru działający z ramienia Zamawiającego jest uprawniony do kontroli 
zgodności wykonania robót, ich odbioru, w tym robót zanikających oraz użytych materiałów i 
wyrobów. W tym celu wykonawca ma obowiązek udostępnić niezbędne materiały i 



dokumenty poświadczające jakość wykonanych robót jak również informować inspektora 
nadzoru o zakończonych robotach podlegających odbiorowi. W przypadku wątpliwości 
inspektor nadzoru ma prawo zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań, pomiarów, 
pobrania próbek w celu sprawdzenia zgodności i jakości wykonania robót. 

6.3. Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, która powinna być 
zgodna z art.3 pkt.13 ustawi „Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostępnienia do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Dziennik budowy jest wymaganym 
dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie realizacji 
inwestycji do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowiązek gromadzić i zachowywać  do 
odbioru końcowego wszelkie dokumenty związane z jakością realizowanych robót i 
wbudowanych materiałów, dokonanych prób i odbiorów częściowych. Dokumenty budowy 
będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie 
jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów robót 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg. stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar robót dokonuje kierownik 
budowy w książce obmiaru robót w sposób umożliwiający jego sprawdzenie i weryfikację 
przez inspektora nadzoru. Roboty można uznać za należycie wykonane pod względem 
rzeczowym, pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji techniczno – kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilość wykonanych 
robót podaje się w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. W przypadku powstania 
różnicy między przedmiarem a obmiarem robót, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma 
obowiązek poinformować o powyższym Zamawiającego. Zasada ta dotyczy również robót 
dodatkowych określonych na podstawie protokołu konieczności dla których został wykonany 
przedmiar robót. Obmiar robót potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawę do 
określenia stopnia zaawansowania robót. 

 

 

7.2. Kontrola obmiarów robót 

Wykonawca winien przekazać sporządzony obmiar robót do sprawdzenia inspektorowi 
nadzoru w okresie umożliwiającym dokonania kontroli prawidłowości określenia ilości 



wykonanych robót, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do robót zanikających lub 
podlegających zakryciu.  

 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Występują następujące rodzaje odbiorów technicznych: 

-W odniesieniu do poszczególnych zakresów robót: 

Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu, częściowe lub etapowe 
- W odniesieniu do całej inwestycji: 
Odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania; 
Odbiór pogwarancyjny dokonany po upływie terminu gwarancji. 

8.2. Tryby zwołania odbiorów 

Odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po 
uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę.                      
Roboty do odbioru częściowego zgłasza Zamawiającemu Wykonawca i są dokonywane w 
terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty. Odbiór końcowy i 
pogwarancyjny zwołuje Zamawiający po uprzednim zgłoszeniu ich gotowości przez 
Wykonawcę w trybie zgodnym z umową i obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie 
Wykonawcy zakończenia robót wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzór 
inwestorski.   Odbiór pogwarancyjny Olega na ocenie jakości robót i potwierdzeniu usunięcia 
wad oraz usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór końcowy i pogwarancyjny 
przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Odbiór przez 
inspektora nadzoru robót wadliwie wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
usunięcia wad. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru w robót w 
przypadku, gdy roboty zostały wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacją techniczną i 
obowiązującymi przepisami lub w niepełnym zakresie. 

8.3. Dokumentacja odbiorowa 

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, należy usunąć w wyznaczonym czasie. W protokółach 
odbioru spisuje się wszystkie dane, okoliczności oraz oświadczenia związane z przedmiotem 
odbioru,  w tym wykaz usterek ujawnionych próbami, pomiarami oraz świadectwa, 
certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia. Do protokołów odbioru dołącza się 
dokumenty związane z przeprowadzonymi wcześniej ocenami technicznymi robót i 
odbiorami częściowymi. Przy odbiorze końcowym należy także przekazać karty gwarancyjne 
na wbudowane materiały i wykonane roboty, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację 
powykonawczą, instrukcje użytkowania oraz oświadczenie kierownika budowy zgodności 
wykonania robót z dokumentacja techniczną i warunkami technicznymi. 

 



9. Rozliczenie robót 

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczenia robót w umowie. 
Płatność należy przyjmować na podstawie warunków umownych w odniesieniu do ilości i 
wartości wykonanych i odebranych elementów robót. W przypadku gdy wykonana ilość robót 
podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od ujętych w kosztorysie ofertowym, 
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robót w 
zakresie większym jak przyjęty w umowie wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacja projektowo –kosztorysowa „Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne 
dla dzieci i młodzieży o nawierzchni syntetycznej polipropylenowej modułowej o wymiarach 
areny 22,00x44,00 m. 

10.1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca i Zamawiającym wraz z harmonogramem 
realizacji robót. 

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
„Budownictwo ogólne”; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”; 

• Polskie Normy Budowlane odnoszące się do wykonywanych robót, 
zastosowanych materiałów i technologii wykonawstwa; 

• Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych; 

• Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zm. (Dz.U. 
z 2004 r. nr106, poz.1126 z późniejszymi zmianami); 

•      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1977 r. w 
sprawie ogólnych przepisów BHP; 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska; 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach; 
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355); 



• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 13 maja  1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz.U. Nr 66, poz. 436); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 
1763) w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do 
wód; 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 
02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP; 

• Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji. 

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 

 

 

 

 

 

 

II. CZ ĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

2. Roboty rozbiórkowe SST (1) 

2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST (1) 

Przedmiotem – SST (1) są wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych 
poprzedzających wykonanie robót zasadniczych. 

2.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST(1) 

Roboty, których dotyczy SST(1) obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: 

2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych: 

-korytowanie  

-niwelacja terenu  

• materiały nie występują 



2.4. Wymaganie szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 ST – część ogólna 

2.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4 ST – część ogólna. W przypadku 
robót transportowych- użyte środki transportowe winny być przystosowane do wywozu 
materiałów odpadowych. Miejsce wywozu materiałów pochodzących, z rozbiórki 
Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów 
(wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki 
odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach  - Dz.U. nr 62, poz. 
628 z późniejszymi zmianami). 

2.6. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zastały określone w pkt. 5 ST – część ogólna 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać w możliwie w krótkim czasie ze względu na 
niekorzystne oddziaływanie na otoczenie oraz konieczność zachowania pełnego 
bezpieczeństwa funkcjonujących w pobliżu obiektów. Wszelkie materiały z rozbiórek należy 
posegregować i przygotować do transportu. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w 
złych warunkach atmosferycznych w czasie deszczu oraz silnych wiatrów. Szczególna 
ostrożność należy zachować przy robotach w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów i urządzeń 
oraz drzew. Urządzenia budowlane znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

2.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót 

Określone zostały w pkt. 1.13. ST – część ogólna 

2.8. Kontrola i odbiór robót budowlanych 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia rozebranych 
elementów, zasypaniu dołów, oczyszczenia z nich placu budowy i wywiezienia na 
wyznaczone składowisko odpadów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania. Kontroli i odbiorowi  robót zanikających i ulegających 
zakryciu w przypadku robót rozbiórkowych podlega sprawdzenie wykonania całego zakresu 
robót  - rozbiórki poszczególnych elementów. 

2.9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Zostały określone w części ogólnej pkt. 7 ST – część ogólna.  

2.10. Rozliczenie robót 

Zostały określone w części ogólnej pkt. 9 ST – część ogólna. Płatności należy przyjmować na 
podstawie warunków umownych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania robót wg 
przyjętych jednostek obmiarowych. 



2.11. Dokumenty odniesienia 

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w pkt. 10 ST – część ogólna. 

 

 

3. Roboty ziemne i podbudowa SST(2) 

3.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(2) 

Przedmiotem SST(2) są wymogi dotyczące wykonania robót ziemnych i podbudowy 
nawierzchni związanych z budową boiska sportowego. 

3.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST(2) 

Roboty, których dotyczy SST(2) obejmują wykonanie następującego zakresu robót:  

3.2.1. Wykopy 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humulusu; 

• niwelacja terenu; 
• wykonanie korytowania pod podbudowę boiska i opaski; 

• wykopy liniowe pod drenaż i przewody odprowadzające wodę ; 
• wykopy pod bloki fundamentowe słupów ogrodzenia boiska; 

• wykopy pod ławy fundamentowe krawężników (obrzeży betonowych). 

3.2.2. Podbudowy 

• wykonanie nasypu pod utwardzenie z kostki brukowej; 
• podbudowa z betonu b-25 ze zbrojeniem rozproszonym  pod nawierzchnię boiska. 

3.2.3. Ułożenie krawężników 

• ułożenie krawężników wykańczających nawierzchnię sportową; 
• ułożenie krawężników wykańczających opaskę betonową. 

3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

3.3.1. Wykopy i rozbiórki 

Materiały przy robotach ziemnych i rozbiórce nie występują. 

3.3.2. Podsypka piaskowa pod nawierzchnię 

Materiałami do wykonania spodniej warstwy podbudowy  (podsypki piaskowej) jest piasek 
naturalny wg PN-B-11113:1996[2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub3, dający 
się zagęścić. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń organicznych. 



3.3.3. Podsypka cementowo - piaskowa pod nawierzchnie chodnika 

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku 1  wg PN-B-11113:1996[2], cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-B-19701:1997[4]. 

 

3.3.4. Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, wykonane na wibroprasie z betonu B 30. Ww. 
materiały winny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

3.3.5. Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce piaskowej na warstwie odsączającej z 
klińca łamanego. 

Kostka brukowa winna posiadać aprobatę techniczną, wydana przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów) oraz świadectwo zgodności. 

3.4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w 
pkt. 3 ST – część ogólna.                                                                                                                                      

Do robót ziemnych Wykonawca zastosuje następujący sprzęt: 

• koparkę przedsiębierną; 
• spycharkę; 

• ładowarkę; 
• ubijaki płytowe; 

• płyty wibracyjne; 
• wibratory pogrążone. 

3.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Określone zostały w pkt. 4 ST – część ogólna 

Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do transportu 
materiałów sypkich, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w czasie 
transportu (od rozsypania i zapylenia) o ładunku dopuszczalnym na drogach miejskich po 
których odbywać się będzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopów wskaże 
Wykonawcy Zamawiający.  

3.6. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych 

3.6.1. Wykopy 



Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, należy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją techniczną, sprawdzić zgodność rzędnych terenu i wyznaczonych osi 
poziomych z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych 
warunków gruntowych lub niezgodności wymiarowych z projektem budowlanym, 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, w przypadku gdy ich wykonanie może wpłynąć  niekorzystnie 
na stan techniczny i jakość robót. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia poszczególnych 
elementów.  

W przypadku pogłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu posadowienia, należy 
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia dalszych decyzji związanych z 
wykonaniem warstwy uzupełniającej. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

- +/- 5 cm dla wymiarów wykopów w planie; 

- +/- 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 

- +/- 10% - dla nachylenia skarp wykopów. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
Is=0,95. 

3.6.2. Podbudowa spodnia – podsypka piaskowa 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podsypki należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 

- wyznaczeniem krawędzi i załamań; 

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

Na przygotowanym podłożu gruntowym należy równomiernie rozścielić o jednakowej 
grubości kruszywo stanowiące podsypkę piaskową z uwzględnieniem spadków poprzecznych 
i wymaganych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania podbudowę należy 
zagęszczać odpowiednim sprzętem przy zachowaniu optymalnej wilgotności. Zagęszczenie 
podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Warstwa posypki piaskowej po 
zagęszczeniu musi być przepuszczalna dla wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z 
Polską Normą i warunkami technicznymi. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: 
tolerancja na łacie 3m do 10 mm. 

3.6.3. Warstwa konstrukcyjna podbudowy – beton b-25 ze zbrojeniem rozproszonym  

  Projektuje się wykonanie płyty betonowej z betonu b-25 ze zbrojeniem rozproszonym . Do 
zbrojenia użyć włókien stalowych w ilości 20 kg/m3. Na płycie  należy wykonać dylatację o 



polach nie większych niż 5x5 m. Nacięcia wykonać do ¾ głębokości płyty betonowej i 
wypełnić masą dylatacyjną. 

3.6.4. Ułożenie obrzeży betonowych 

Nawierzchnię syntetyczną polipropylenową modułową i opaskę z kostki brukowej należy 
ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm. obrzeża należy układać na lawie z betonu B 
15. z oporem o wymiarach zgodnych z projektem technicznym. Ustawienie obrzeży na 
ławach betonowych należy wykonać na zaprawie cementowo-piaskowej od 1-2 do 1-6, której 
grubość winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcenie  się 
krawężników i ław spowodowane różnicami temperatur w różnych porach roku i 
bezpośrednim nasłonecznieniu krawężników. Przy układaniu obrzeży należy zwrócić 
szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna 
szczelina powinna mieć 5 mm. Pozostałe warunki techniczne ustawienia obrzeży, nie ujęte w 
niniejszym opracowaniu, należy realizować w oparciu o normę BN-64/8845. 

3.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót 

Określone zostały w pkt. 1.13 ST – część ogólna 

3.8. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych 

3.8.1. Zakres badań i pomiarów robót ziemnych 

Szerokość koryta ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 
5 cm. spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i z dopuszczalną tolerancją wymiarową. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +/- 1 cm. osie główne boiska w rzucie wyniesione w terenie nie 
mogą być przesunięte w stosunku do wymiarów osi projektowanej nie więcej niż +/- 1 cm . 
Wskaźnik zagęszczenia  gruntu stanowiącego podłoże pod warstwy projektowanej 
nawierzchni winien być zgodny z BN-77/8931-12 i wynosić In≥0,95. 

3.8.2. Podbudowa pod nawierzchnię 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć atesty na kostkę brukową i 
beton b-25 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robót powinny obejmować w szczególności: 

- sprawdzenie zgodności rodzaju wykonanych warstw z dokumentacją techniczną. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora Nadzoru. 

- kontrola nośności podbudowy; 

- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy; 

- kontrola szerokości podbudowy; 



 - kontrola jednorodności podłoża; 

- kontrola równości podłoża – do 5 mm mierzona łatą o długości 3 metrów; 

- kontrola spadków poprzecznych łatą profilowaną spadki boiska powinny być w granicach 
0,5% -maksymalna odległość pomiędzy najwyższym i najniższym punktem 35 cm); 

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

Roboty ziemne i wykonanie podbudowy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 
projektową, niniejsza SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie parametry i badania potwierdzą 
zachowanie jakości i rodzaju wbudowanych kruszyw i mas. 

3.9. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST – część ogólna. Jednostką 
obmiarową jest m2 wykonanej i odebranej podbudowy. 

3.10. Rozliczenie robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-9 – część ogólna. 

3.11. Dokumenty odniesienia 

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w pkt. 10 ST – część ogólna. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 
Badania próbek gruntu; 

• PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; 

• PN-B 19701 Cementy drogowe; 

• PN-B 06250; 
• PN-S 96015. 

4. Nawierzchnia boiska SST(3) 

4.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(3) 

Przedmiotem SST(3) są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni syntetycznej 
polipropylenowej modułowo – elastycznej. 

4.2. Zakres robót objętych SST(3) 

Roboty, których SST(3) obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 

4.2.1. Nawierzchnia sportowa 

• Odbiór dostarczonych elementów nawierzchni w aspekcie zgodności z projektem i jej 
autoryzacji przez producenta na daną inwestycję; 



• Montaż nawierzchni na przygotowanym podłożu wykończonym obrzeżem 
betonowym 8x30x100 cm; 

• Malowanie linii boisk. 

4.2.2. Opaska chodnikowa obwodowa z kostki brukowej betonowej 

• Roboty ziemne wraz z podbudową SST(2); 

• Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. 

4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

4.3.1. Nawierzchnia polipropylenowa modułowo-elastyczna, montowana z gotowych 
elementów – modułów) o wymiarach 30,47x30,47 cm i wysokości minimum 15mm, 
przystosowanych do montażu na boiskach zewnętrznych. Moduły na powierzchni 
zewnętrznej ażurowe w kształcie rombu, od spodu specjalnie wyprofilowany ruszt słupkowy. 

4.3.2. Kostka brukowa betonowa o grubości 6 cm – kształt prostokątny 100x200 mm . Jako 
wyrób powinna posiadać aprobatę techniczną, wydana przez uprawnioną jednostkę (Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów) oraz świadectwo zgodności wykonania. Opaska betonowa 
powinna mieć spadek uformowany na zewnątrz o nachyleniu 1 %. 

4.4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w 
pkt. 3 ST – część ogólna. 

4.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Wymagania ogólne zostały określone w pkt. 4 ST – część ogólna. 

4.6. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały określone w pkt. 5 ST – część ogólna. 

 

4.6.1. Ułożenie obrzeży betonowych 

Powierzchnię po obwodzie nawierzchni sportowej i opaski z kostki betonowej należy 
ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30 cm. obrzeża należy układać na lawie betonowej z 
oporem. Rodzaj ław i jej parametry należy dobrać stosownie do projektowanych parametrów 
oraz warunków geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 cm 
szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25mm, którą należy wypełnić elastyczną masa do spoin. 
Ustawienie obrzeży na ławach betonowych należy wykonywać na zaprawie cementowo – 
piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość winna wynosić, 3 cm po zagęszczeniu. Umożliwia to 
niezależne odkształcenie się krawężników i ławy spowodowane różnicami temperatury w 
zmiennych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu krawężników. Przy układaniu obrzeż 
należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. 



Optymalna szczelina powinna mieć 5 mm . pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeży, 
nie ujęte w niniejszym opracowaniu, należy realizować w oparciu o normę BN-64/8845. 

4.6.2. Ułożenie kostki brukowej betonowej 

Kostkę betonową w kształcie prostokąta o wym. 10x20 cm i gr. 6 cm należy układać na 
wcześniej wykonanych warstwach podbudowy, zgodnie z projektem technicznym. Miedzy 
poszczególnymi elementami zachować szczeliny 2-3 mm wypełnione piaskiem. Kostki 
sąsiednie nie powinny przylegać do siebie, podczas układania szczeliny winny na bieżąco 
wypełniane piaskiem płukanym o uziarnieniu 0-1,5 mm. Po zaspoinowaniu szczelin 
nawierzchnie należy dokładnie zmieść a następnie ubić wibratorem płytowym z osłona 
gumową, dwukrotnie w prostopadłych do siebie kierunkach co spowoduje całkowite jej 
zaklinowanie. W razie potrzeby spoiny dopełnić piaskiem poprzez jego zamiatanie. Nadmiar 
piasku należy zmieść z wykonanej nawierzchni. 

4.6.3. Nawierzchnia sportowa polipropylenowa modułowo – elastyczna 

Na podbudowie betonowej wykonanej zgodnie z SST(1), montujemy nawierzchnię sportową 
z gotowych modułowych elementów wykonanych z tworzywa polipropylenowego. Moduły 
mocowane ze sobą 20 zatrzaskami typu „move”, boisko projektowane z modułów w 3 
kolorach. Elementy modułowe wsparte na podłożu na ruszcie słupkowo – krzyżowym o 
cechach sprężystych. Na nawierzchni należy trwale odznaczyć linie boisk o szer. 8 cm farbą 
zgodną z zaleceniami producenta wg. zaprojektowanej kolorystyki. Zewnętrzny obwód 
nawierzchni wykończony obrzeżem betonowym 8x30x100 cm wsparty na lawie z betonu B 
15 wykonanej z oporem. Obrzeże nawierzchni trwale połączone od wewnątrz krawężnikiem 
obwodowym boiska. Nawierzchnia winna posiadać certyfikat do stosowania na boiskach 
sportowych. 

4.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych 

Określone zostały w pkt. 1.13 ST – część ogólna 

4.8. Kontrola i odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 i 8 ST – część ogólna. 

Badania kontrole obejmują: 

• Sprawdzenie deklaracji zgodności; 

• Sprawdzenie skuteczności połączeń; 
• Sprawdzenie zgodności oznaczenia linii  projektem; 

• Sprawdzenie prawidłowości mocowani modułów; 
• Sprawdzenie estetyki wykonania. 

4.9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Zostały określone w części ogólnej pkt. 7 ST. 



4.10. Rozliczenie robót 

Zostały określone w części ogólnej pkt. 9 ST. 

4.11. Dokumenty odniesienia 

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w pkt. 10 ST – część ogólna. 

Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w montażu nawierzchni u jej producenta. Przed 
montażem wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru  dokument potwierdzający zgodność 
parametrów technicznych dostarczonych modułów nawierzchni z projektem.  

Materiały i wyroby użyte do montażu nawierzchni powinny posiadać: 

• Atest PZH; 

• Autoryzację producenta nawierzchni na przedmiotowe zadania inwestycyjne.  

 

5. Ogrodzenie boiska SST(4) 

5.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(4) 

Przedmiotem SST(4) są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia boiska. 

5.2. zakres robót objętych SST(4) 

Roboty , których dotyczy SST(4) obejmują wykonanie następującego zakresu robót; 

• Wykonanie robót ziemnych pod fundamenty słupków ogrodzenia SST(2); 
• Zabetonowanie słupów ogrodzenia; 

• Montaż przęseł ogrodzenia; 
• Montaż bramy i furtki w ogrodzeniu. 

5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych. 

Fundamenty do osadzenia w gruncie słupków – beton klasy B 15. Ogrodzenie 
zaprojektowano z siatki plecionej ślimakowej o średnicy drutu 2,70 mm i oczkach 45x45 mm 
na słupkach stalowych ocynkowanych i powlekanych. Ogrodzenie jako produkt winno 
należeć do ogrodzeń specjalnych systemowych przeznaczonych dla boisk wielofunkcyjnych i 
spełniać wymogi dotyczące zachowania odporności na obciążenia dynamiczne od 
uprawianych na nim dyscyplin, bez potrzeby montaż dodatkowych piłko chwytów. Producent 
ogrodzenia ma obowiązek przedłożyć atest na trwałość wykonanych elementów. 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów ogrodzenia – ocynkowanie i powlekanie. 

5.4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w 
pkt. 3 ST – część ogólna. 



5.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Wymagania ogólne zostały określone w pkt. 4 ST – część ogólna 

5.6. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych 

Projektuje się specjalistyczne ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego o wysokości nadziemnej 
400 cm. Rdzeń  ogrodzenia stanowią słupy stalowe ocynkowane powlekane wykonane z 
profila zamkniętego . Słupki zabetonowane w fundamencie blokowym w gruncie wykonanym 
z betonu B 15 o minimalnych wymiarach 40x50x100 cm w sposób zgodny z wysokością i 
płaszczyzną konstrukcji oraz zaleceniami producenta. Wypełnione ogrodzenia stanowi panel 
ogrodzeniowy wykonany z drutów 6mm pionowe i 8 mm poziome . Montaż ogrodzenia 
polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach słupów w blokach 
fundamentowych o wym. 40x50x100 cm betonem B 15 w sposób zgody z wysokością i 
płaszczyzną konstrukcji. Po stwardnieniu betonu w blokach fundamentowych (minimum po 
14 dniach  od zabetonowania) do słupów mocuje się panele ogrodzeniowe. Ogrodzenie 
montować zgodnie z instrukcją producenta ogrodzenia. 

5.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych 

Określone zostały w pkt. 1.13 ST – część ogólna 

5.8. Kontrola i odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 i 8 ST – część ogólna. 

Przed montażem Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru instrukcje montażu 
ogrodzenia w celu kontroli zgodności wykonanych robót. 

Badania kontrolne obejmują: 

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem; 

- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia; 

- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej; 

- sprawdzenie pionowości elementów; 

- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach; 

- sprawdzenie mocowań elementów. 

5.9. Wymagania dotyczące przedmiaru obmiaru robót budowlanych 

Zostały określone w pkt. 7 ST – część ogólna 

5.10. Rozliczenie robót 

Zostały określone w pkt. 9 ST – część ogólna 

5.11. Dokumenty odniesienia 



Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w  pkt. 10 ST – część ogólna. 

 

6. Wyposażenie boiska sportowego SST(5) 

6.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji Technicznej SST(5) 

Przedmiotem SST(5) SA wymagania dotyczące elementów wyposażenia sportowego boiska. 

6.2. Zakres robót objętych SST(5) 

Roboty, których dotyczy SST(5) obejmują dostawę i montaż elementów wyposażenia 
sportowego. 

6.2.1. Boisko do piłki ręcznej – 2 bramki do piłki ręcznej 3,00x2,00 m.  

Bramka certyfikowana przez Polski Instytut Sportu. 

Wymiary: 300x200cm 

Wykonana w całości ze stali cynkowanej. 

Front i dół bramki wykonane z profila stalowego 80x80mm (grubość ścianki 3mm). 

Boki bramki wykonane z rurek stalowych. 

Bramka wolnostojąca z mocowaniem do podłoża. 

Dostępna w trzech głębokościach: 100cm, 150cm, 200cm. 

Bramka posiada gwarancję antykorozyjną na okres 6 lat. 

6.2.2. Boisko do koszykówki  - Zestaw do koszykówki “Gęsia Szyja” 

. Certyfikowany na zgodność z normą EN-1270 przez Polski Instytut Sportu. 

W skład zestawu wchodzi: 

• Słup 
o Wykonany ze stalowej rury o średnicy 114mm 
o Cynkowany 
o 8 lat gwarancji antykorozyjnej 

• Tablica model 143 
o Stalowa 
o Wymiary 135x90cm 
o Półkolista 
o Cynkowana i malowana proszkowo 
o Gwarancja antykorozyjna 3 lata 

• Obręcz model 264 
o Testowana na zgodność z normą EN-1270.  
o Certyfikat Polskiego Instytutu Sportu. 



o Europejski rozstaw otworów (110x90mm). 
o Wykonana z pełnego pręta stalowego o średnicy 18mm.  
o Tylna blacha o grubości 5mm. 
o Dodatkowe wzmocnienie za pomocą stalowego kołnierza 
o Malowana proszkowo. 
o W komplecie z siatką (12 zaczepów). 
o Wytrzymuje obciążenie 3200 N (320kg). 

Zestaw wytrzymuje obciążenie do 2800N (280kg).Gęsia Szyja ze studzienką stalową 
zapewniającą łatwiejszy montaż. 

6.2.3. Boisko do siatkówki  

Słupki do siatkówki wykonane z profili stalowych fi 76 mm. Słupki stalowe wykorzystuje się 
najczęściej na boiskach zewnętrznych. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 
1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona. 
Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z 
elementami zaczepowymi siatki. Słupki malowane są proszkowo.siatka  

6.2.4. Kort tenisowy  

Słupki stalowe wykonywane są z profilu 80 x 80 mm. Słupki montuje się w tulejach 
podłogowych, które po wyjęciu słupka przykrywane są deklem. Na obiektach zewnętrznych 
najczęściej stosuje się słupki stalowe, które można zabetonować na stałe.  

6.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

Sprzęt stanowiący wyposażenie sportowe boisk winien spełniać wymogi bezpieczeństwa 
określone w polskich i europejskich przepisach obowiązujących dla otwartych obiektów 
sportowych. 

6.4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w 
pkt. 3 ST – część ogólna. 

6.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Wymagania ogólne zostały określone w pkt. 4 ST – część ogólna 

6.6. Wymagania szczegółowe wykonania robót montażowych 

Sprzęt sportowy winien być zamontowany w tulejach osadzonych w podłożu w fundamentach 
betonowych z betonu B 15 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by gwarantowały 
stabilność i bezpieczeństwo. Dostarczony sprzęt winien być kompletny w zakresie wszystkich 
elementów, dający możliwość jego użycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych 
elementów. Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaż dostarczonego sprzętu oraz 
przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania oraz składowania sprzętu. 

6.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych 



Określone zostały w pkt. 1.13 ST- część ogólna 

6.8. Kontrola i odbiór robót budowlanych 

Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały 
zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprzęt sportowy powinien 
posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

6.9. Wymagania dotyczące przedmiaru obmiaru robót 

Zostały określone w pkt. 7 ST – część ogólna 

6.10. Rozliczenie robót 

Zostały określone w pkt. 9 ST- część ogólna 

6.11. Dokumentacja odniesienia 

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w pkt. 10 ST – część ogólna. Sprzęt sportowy 
stanowiący wyposażenie boiska winien spełniać wymogi norm E 748, E749, E 1270, E 1271. 
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17.11. Załącznik nr 11 – Proponowany harmonogram rzeczowo 
finansowy realizacji prac – zał ącznik nr 3 do umowy. 

 
L.p Wyszczególnienie zakresu rzeczowego 

wg rodzaju robót 
Koszty 
inwestycji 
brutto 

Okres realizacji prac w tygodniach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Roboty przygotowawcze                

  

2. 
Roboty ziemne - pod boisko                

  

3. 
Podbudowa pod boisko sportowe                

  

4. Boisko o nawierzchni 
polipropylenowej modułowej 
elastycznej o wys. 15 mm 

              
  

5. 
Opaska               

  

6. 
Odwodnienie terenu               

  

7. 
Ogrodzenie terenu               

  

8. 
Wyposa żenie boiska               

  

9. 
               

  

 
 
 
 
Miejsce i data .......................................                       Podpis ................................................... 
               (upoważniony przedstawiciel) 
 
 


