
 
 
                                                                          
 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W 
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O USTALONEJ WARTO ŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA NIE 
PRZEKRACZA WYRA śONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTO ŚCI 
5 150 000 EURO 
 
Na roboty budowlane i dostawy przewidziane w projekcie:  

"Urz ądzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach 
Skotniki Dolne, Skotniki Górne i Łatanice"  

 
 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i 
róŜnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323, ,,Odnowa i rozwój 
wsi”. 
 
Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) 

 
 
 

Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 281 stron. Wszystkie załączniki do niniejszej 
SIWZ stanowią jej integralną część. 
Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o ,,ustawie”, 
naleŜy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. 
Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.). 
 
Opracował: 
Przewodniczący Komis ji Przetargowej 
mgr Jacek Balicki 

Zatwierdził 
Wójt Gminy Wi ślica 

/-/mgr inŜ. Stanisław Krzak 
 
 
 

 
 



 
 
 
Zamawiający: 
 
Gmina  Wiślica 
ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
NIP 655-184-01-01 
REGON    291010843   
www.ug.wislica.pl  
e-mail: urzad@ug.wislica.pl  

 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 
KOD CPV OPIS ROBÓT 

45421125-6 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  

45261410-1 
45261213-0 
45321000-3 

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM 
WYMIANA POKRYCIA DACHU 
OCIEPLENIE STROPU 

45321000-3 
45324000-4 

WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM  

45213312-3 BUDOWA PLACU POSTOJOWEGO  

45112723-9 BUDOWA CHODNIKA, PLACU ZABAW  DLA DZIECI  

45212221-1 BUDOWA BOISKA DO MINI PIŁKI NOśNEJ 
BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ 
BUDOWA BIEśNI ZE SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL 

45342000-6 OGRODZENIE DZIAŁKI 
 

45262700-8 REMONT POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTEPNYCH  
REMONT POMIESZCZEŃ WC 

45233161-5 DOJŚCIA DO BUDYNKU, UTWARDZENIE PLACU 

45112723-9 DOSTARCZENIE I MONTAś PLACU 

36131000-8 
36400000-5 
32320000-2 

DOSTAWA WYPOSAśENIA ŚWIETLICY 

 
 
  
 



 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia - 60 miesięcy licząc 
od daty odbioru końcowego. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja projektowa – załącznik 
nr 14, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 13 , 
KsiąŜka przedmiarów – załącznik nr 12, Zestawienie rzeczowe i opis wyposaŜenia świetlic 
wiejskich w Skotnikach Dolnych i Skotnikach Górnych – załącznik nr 11. 
2. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

3. OFERTY WARIANTOWE 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE 

Zamawiający dopuszcza moŜliwo ść udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego. 

5. UMOWA RAMOWA 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

I. Urządzenie mie jsc integracji w mie jscowości Skotniki Dolne 
 
1 Remont części budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Skotnikach Dolnych 
2 Utwardzenie placu postojowego 
3 Budowa chodnika wraz z opaską budynku 
4  Plac zabaw dla dzieci 
5 Boisko trawiaste do mini piłki noŜnej 
6 Ogrodzenie terenu 
7 Roboty rozbiórkowe  
8 WyposaŜenie  świetlicy wiejskiej w Skotnikach Dolnych 
II.  Urządzenie miejsc integracji w mie jscowości Skotniki Górne 
 
1 Remont budynku świetlicy w Skotnikach Górnych 
2 Remont pomieszczeń świetlicy 
3 Budowa chodnika wraz z opaską budynku 
4 Utwardzenie placu postojowego 
5  Plac zabaw dla dzieci 
6 Boisko trawiaste do piłki noŜnej 
7 WyposaŜenie  świetlicy wiejskiej w Skotnikach Górnych 
III. Urz ądzenie miejsc integracji w miejscowości Łatanice 
1 Remont elewacji budynku 
2 Ogrodzenie terenu 
3 Utwardzenie części placu  
4  Plac zabaw dla dzieci 



6. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

Rozpoczęcie robót – w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, 

Zakończenie i odbiór całości robót i dostaw do 31.08.2010 r.  

8. PODWYKONAWCY  
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 7. UWAGA! Wył ącznie 
wykonawcy oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców 
składają przedmiotową informacje. 
  
9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 
warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania 
określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy, 
którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Postępowanie o udzielenie zamówienia 
prowadzi się w języku polskim. W przypadku złoŜenia przez wykonawcę dokumentów 
sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złoŜenia tłumaczenia na język 
polski poświadczonego przez wykonawcę. 
Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część. 

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:  
2.1 Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 

2.2 Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania, 
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeŜeli: 

a) wykonał minimum co najmniej pięć robót budowlanych toŜsamych z przedmiotem 
zamówienia o łącznej wartości 600 000 zł brutto, których przedmiotem była:  
- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie boiska o nawierzchni 
trawiastej do piłki noŜnej, 
- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie placu zabaw dla dzieci, 



- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na wykonaniu docieplenia budynku 
lub wykonaniu elewacji budynku, 
- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie chodników i placów z 
kostki brukowej o powierzchni co najmniej 300 m2, 
- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie budynku lub remoncie 
budynku. 
  
b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację 
zamówienia minimum dwoma osobami: kierownikiem robót posiadającym 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; oraz kierownika robót, posiadającego 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej bez ograniczeń. 

 
2.3 Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeŜeli: 
a) posiada obrót łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe lub za okres prowadzenia działalności 
jeŜeli jest krótszy w wysokości niemniejszej niŜ cena ofertowa brutto. 
b) posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niŜ 80% oferowanej ceny brutto 
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 80% oferowanej ceny brutto. 
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej w wysokości niemniejszej niŜ 600 000 zł. 

 
2.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
 

 
 
3. Inne wymagania: 

3.1  złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, 
załącznikami oraz zaświadczeniami, 

3.2 spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją 
wymagania, 

3.3 spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a wynikające z innych 
ustaw.  

 
4. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, 
którzy: 
 
4.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 
4.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych. 
 
5. Zamawiający odrzuca ofertę jeŜeli: 
 
5.1 jest niezgodną z ustawą 
5.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 



5.3 jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji  
5.4 zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
5.5 została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
5.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny  
5.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych  
5.8 jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów,  
 
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złoŜone przez wykonawcę w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 
10. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MA 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ 

INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJ ĄCEGO 

W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają w 
formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 
następujące dokumenty: 
1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający Ŝąda następujących 
dokumentów: 
 
1.1  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
1.2 aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 



W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty 
naleŜy dołączyć  wymagane w punkcie 6.1 SIWZ dotyczące wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
1.3 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
- w ppkt. 1.1), 1.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w 
kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1.1 i 1.2 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Wymogi dotyczące terminów wystawienia dokumentów podane wyŜej 
stosuje się odpowiednio.  
 
2. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz 
dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
przedstawienie pisemnego zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania, zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 
 
2.1 sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te 
zostały wykonane naleŜycie -załącznik nr 6. Wymagane jest wykazanie wykonania co 
najmniej pięć robót budowlanych toŜsamych z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości 
600 000 zł brutto, których przedmiotem była: 

- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie boiska o nawierzchni 
trawiastej do piłki noŜnej, 
- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie placu zabaw dla dzieci, 
- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na wykonaniu docieplenia budynku 
lub wykonaniu elewacji budynku, 
- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie chodników i placów z 
kostki brukowej o powierzchni co najmniej 300 m2, 
- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie budynku lub remoncie 
budynku. 

  
Zamawiający Ŝąda załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, Ŝe wykazane robota 
została wykonana naleŜycie. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie naleŜyte 
wykazane j roboty są: referencje lub protokoły odbioru robót. 
Dokumenty potwierdzające wykonanie naleŜyte wykazanej roboty winny co najmniej 
zawierać następujące informacje: 



- wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, 
których dokumenty dotyczą, 
- wskazanie podmiotu, na rzecz, którego realizowane były roboty, 
- wskazanie zakresu i wartości wykonanych robót, 
- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia, zakończenia), 
- wskazanie miejsca wykonania. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie. 
 
2.2 sporządzenie i załączenie do oferty wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 6. 
Wymagane jest wykazanie:  
- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,  
- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. 
Do wykazu naleŜy załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 
budowlanych oraz waŜne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej 
izby samorządu zawodowego.  
- załączenie do oferty Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie „Potencjał kadrowy” wykonawca wskazał osoby, 
którymi będzie dysponował – załącznik nr 6A. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.  
 
3. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający Ŝąda 
następujących dokumentów: 
 
3.1 sprawozdania finansowego albo jego części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym 
sprawozdaniu albo jego części albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego, informację określającą obroty, zysk oraz 
zobowiązania i naleŜności ogółem na załączniku nr 4, - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 
lata obrotowe tj. 2006, 2007, 2008, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za 
ten okres. 
Wymagane jest wykazanie obrotu łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe lub za okres 
prowadzenia działalności jeŜeli jest krótszy w wysokości niemniejszej niŜ cena ofertowa 
brutto. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty 
muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie. 

 
3.2 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych 
w wysokości nie mniejszej niŜ 80% oferowanej ceny brutto lub zdolność kredytową 



wykonawcy w wysokości nie mniejszej niŜ 80% oferowanej ceny brutto, wystawiona nie 
wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty 
muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie. 

 
3.3 polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w 
wysokości niemniejszej niŜ 600 000 zł. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty 
muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.  
 
4. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania: 
4.1 złoŜenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 

1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych– załącznik nr 2,W przypadku składania 
oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składają wykonawcy, 
którzy pojedynczo lub łącznie spełniają określony warunek w postępowaniu. Oznacza to, 
Ŝe jeŜeli dany warunek spełnia wyłącznie jeden z wykonawców to w tym zakresie 
wykonawca ten składa przedmiotowe oświadczenie. JeŜeli natomiast wymagany warunek 
wykonawcy spełniają łącznie, oświadczenie musi być złoŜone wspólnie przez tych 
wykonawców. 

4.2 złoŜenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 
1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych– załącznik nr 3, W przypadku składania 
oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyŜej wymienione oświadczenie 
musi złoŜyć kaŜdy wykonawca. 

 
5.  Wykaz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego, które 

wykonawca winien złoŜyć w przedmiotowym postępowaniu: 

5.1 Oferta (sporządzony według wzoru druku załączonego przez Zamawiającego) – załącznik 

nr 1  do SIWZ, 

5.2 Informacja o podwykonawstwie (sporządzony według wzoru druku stanowiącego– 
załącznik nr 7  do SIWZ), UWAGA! Wył ącznie wykonawcy oferujący wykonanie 
przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców składają przedmiotową 
informacje , 
5.3 Zestawienie kosztorysów ofertowych (sporządzone według wzoru druku stanowiącego– 

załącznik nr 8  do SIWZ), 

5.4 Zestawienia cenowe wyposaŜenia świetlic wiejskich w Skotnikach Dolnych i Skotnikach 

Górnych (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ) 

5.4 Kosztorysy ofertowe (sporządzone według wzorów druków - przedmiarów stanowiących 

załącznik nr 12 do SIWZ), 



e) Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

f) Dowód wniesienia wadium. 

g) Parafowany wzór umowy, 

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę Z 

WYKONAWCAMI  

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną.  

2. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Informacje drogą pisemną naleŜy przesłać na adres: Urząd Gminy w Wiślicy, ul. 

Okopowa 8, 28-160 Wiślica lub złoŜyć w sekretariacie pok. nr 9 pod tym samym 

adresem. 

4. Informacje drogą faksową naleŜy przesłać na numer 41 379-21-28 

5. Informacje drogą elektroniczną naleŜy przesłać na adres: urzad@ug.wislica.pl. 

 

12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 

WYKONAWCAMI 

W siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica. 

W sprawach proceduralnych: 

Marek Gaweł tel. (041)  379-21-06 w.24 

 

W sprawach merytorycznych: 

    Waldemar Błachut tel. (041) 379-21-06 w.32 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 

 

13. WADIUM 

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym do dnia 23.09.2009r. do godz. 730, 
w wysokości: 15000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 
2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
- pieniądzu; 



- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 
3. Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić przelewem z konta na poniŜej podany 
rachunek bankowy:  
Urząd Gminy w Wiślicy 
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica 
nr rachunku: 48848000042002006002840001, z dopiskiem: wadium na zadanie pn. 
„Urz ądzenie mie jsc integracji”. 
Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew i kwota została 
uznana na wyŜej wskazanym koncie do dnia 23.09.2009r. do godz. 740. W wymienionym 
przypadku przekazanie Zamawiającemu kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Decydujące będzie dla 
zachowania powyŜszego terminu wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego 
termin uznania na rachunku zamawiającego. 
Wadium wnoszone w pozostałych formach naleŜy złoŜyć w Kasie Urzędu Gminy w Wiślicy, 
ul. Okopowa 8, pok. 2 (parter). Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemne 
potwierdzenie wniesienia wadium. 
W związku z powyŜszym do oferty naleŜy załączać kserokopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego – przelewu, potwierdzenia 
wniesienia wadium w kasie.  
  
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji musi ona obe jmować cały okres 
związania ofertą, o którym mowa w punkcie 14 i musi być sporządzona zgodnie z 
zapisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Gwarancja ma być, co najmniej bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne 
Ŝądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i 
winna zawierać następujące elementy: 
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
- gwarancja musi być podpisana przez upowaŜnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikacje np. 
złoŜony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska), 
- określenie przedmiotu postępowania, 
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
- kwotę gwarancji, 
- termin waŜności gwarancji, 
- bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na 
pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego 
ofertę wybrano: 
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub 
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 
leŜących po stronie Wykonawcy 



• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie 
złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
pełnomocnictw chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego 
stronie”, 
a w przypadku gwarancji wystawionej przez podmiot mający siedzibę poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo: 
• wybór prawa polskiego właściwości miejscowej sądu według siedziby Zamawiającego dla 
rozstrzygania sporów z tytułu przedmiotu gwarancji. 
5. Postanowienia ppkt. 4. stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w ppkt. 2. 
6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłową formą wadium zostanie 
przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 
 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie, 
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
- zawarcie umowy stanie się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami równieŜ, jeŜeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŜył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw chyba, Ŝe 
udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, jeŜeli: 
- upłynie termin związania ofertą,  
- zawarta zostanie umowa i wniesione zabezpieczenie naleŜytego wykonania tej umowy,  
- Zamawiający uniewaŜni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub 
upłynie termin do ich wnoszenia. 
10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeŜeli: 
- Wykonawca wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
- Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, 
- oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 
 
14. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta: 
- ofertę naleŜy złoŜyć pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej,  
- ofertę stanowi wypełniony druk “OFERTA” z załączonymi wymaganymi 
dokumentami i oświadczeniami,  
- ofertę naleŜy sporządzić zgodnie z treścią siwz oraz treścią zawartą w formularzach 
stanowiących załączniki do siwz, 
- wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być 
zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
2. Forma dokumentów:  



-wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. 
Dokumenty złoŜone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą “ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
- Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). Dokumenty 
składane w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski 
dokonanym przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
3. Podpisy:  

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą :  
- podpisać druk “OFERTA”,  
- podpisać załączniki,  
- podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.  

 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  
 
Pełnomocnictwo naleŜy przedłoŜyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

  
4. Forma oferty  

- Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności.  
- KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę.  
- PoŜądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób 
uniemoŜliwiający wysunięcie kartek.  
- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być udostępnione, 
muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE 
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną 
z ofertą w sposób trwały.  
 
W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niŜ wymagane przez 
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) poŜądane jest, aby 
stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie 
nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.  

5. Zmiany, wycofanie oferty 
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania 
ofert. Zmiany naleŜy złoŜyć według takich samych zasad jak składana oferta z 
dopiskiem: “ZMIANA”.  



Wykonawca moŜe wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

6. Wyjaśnienie i modyfikacje SIWZ  
Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści 
SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: 
Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, sekretariat, 28-160 Wiślica, nr faksu 41 
3792128 e-mail: urzad@ug.wislica.pl  
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, Ŝe zapytanie 
dotyczące treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ na 6 dni przed 
terminem składania ofert.  
Zamawiający przekaŜe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ.  
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający moŜe zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w kaŜdym czasie. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaŜe 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

 
16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w zabezpieczonej kopercie, opatrzoną napisem jak w rozdziale 

12 punkcie 3 SIWZ, w sekretariacie, pokój nr 9, do dnia:  23 września 2009 r., 

godzina 07.30 

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom po upływie 

terminu do wniesienia protestu. 

3. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:  

„Nazwa i adres wykonawcy 
 

Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, sekretariat, 28-160 Wiślica  
Oferta na:  
"Urz ądzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach Skotniki 
Dolne, Skotniki Górne i Łatanice".  

“Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.” 

 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego,  Pokój nr 13  I piętro, o 

godzinie 07.40 w dniu  23 września 2009 r. 

5.  Informacje o trybie otwarcia ofert  

- Otwarcie ofert jest jawne.  
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
- Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres 
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty, 



terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie.  
- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego 
wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji 
otwarcia ofert. 
 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu naleŜy podać brutto z wyszczególnieniem ceny 

netto oraz podatku VAT i podać kwotę w PLN na podstawie Zestawienia kosztorysów ofertowych 

i dołączonych do niego kosztorysów ofertowych oraz Zestawienia cenowego wyposaŜenia 

świetlic wiejskich w Skotnikach Dolnych i Skotnikach Górnych , w rozbiciu na następujące 

zadania i pozycje: 

"Urz ądzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach Skotniki 

Dolne, Skotniki Górne i Łatanice" 

Zadanie I. Urządzenie mie jsc integracji w mie jscowości Skotniki Dolne 
Lp. POZYCJE Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1 

Remont części budynku z 
przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską w Skotnikach 
Dolnych 

   

2 
Utwardzenie placu 
postojowego 

   

3 
Budowa chodnika wraz z 
opaską budynku 

   

4  Plac zabaw dla dzieci    

5 
Boisko trawiaste do mini piłki 
noŜnej 

   

6 Ogrodzenie terenu    

7 Roboty rozbiórkowe     

8 
WyposaŜenie  świetlicy 
wiejskiej w Skotnikach 
Dolnych 

   

9. RAZEM    

Zadanie  II. Urządzenie miejsc integracji w miejscowości Skotniki Górne 

Lp. POZYCJE Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1 
Remont budynku świetlicy w 
Skotnikach Górnych 

   

2 
Remont pomieszczeń 
świetlicy 

   

3 
Budowa chodnika wraz z 
opaską budynku 

   



4 
Utwardzenie placu 
postojowego 

   

5  Plac zabaw dla dzieci    

6 
Boisko trawiaste do piłki 
noŜnej 

   

7 
WyposaŜenie  świetlicy 
wiejskiej w Skotnikach 
Górnych 

   

8. RAZEM    

Zadanie III. Urz ądzenie miejsc integracji w miejscowości Łatanice 

Lp. POZYCJE Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1 Remont elewacji budynku    
2 Ogrodzenie terenu    
3 Utwardzenie części placu     
4  Plac zabaw dla dzieci    

5 RAZEM     

 RAZEM (Zadanie I, II,III)    

 

2. Cena ryczałtowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia. W cenie oferty naleŜy ująć wszystkie roboty 

budowlane, dostawy i usługi niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji 

przedmiotu umowy wynikające z projektu budowlano-wykonawczego, opisu przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz 

zestawienia rzeczowego i opisu wyposaŜenia świetlic wiejskich w Skotnikach Dolnych i 

Skotnikach Górnych. W cenie oferty naleŜy uwzględnić ponadto: 

- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb 
budowy wraz z ponoszeniem kosztów ich uŜywania, 
- ponoszenia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
- obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót, a w tym dodatkowo: przygotowanie map, 
spełniających wymagania załączników do wniosku do ZUDT, z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami do projektu,  
- przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowę dróg, placów, chodników, 
przepustów, ogrodzeń, kładek, wykonanie mostków przejazdowych oraz wyrównanie i 
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 
- odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich 
uszkodzenia), 
- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania 
robót, 
- opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim 
oznakowaniem ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia 
kolizji, 
- wszelkie opłaty niezbędne do wykonania zamówienia np. związane z zasilaniem 
energetycznym, 



- ubezpieczenie robót od wszystkich ryzyk,  
- odbiory kolizji i skrzyŜowań mediów, inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby realizacji, 
- pokrycia kosztów z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót, 
- pokrycia kosztów wynikających z dokumentacji projektowej dotyczących zabezpieczenia i 
oznakowania robót, 
- rozwiązań  ujętych w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej, a   nie 
ujętych w kosztorysach ofertowych stanowiącym załącznik do oferty, 
- oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń BHP, 
- wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na 
kaŜde polecenie inspektora nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, 
- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, 
- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy i przekazania go do uŜytku, 
- wszelkie koszty związane z dostarczeniem na miejsce i montaŜem wyposaŜenia świetlic 
wiejskich. 
 

3. W zakresie robót budowlanych wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamó-
wienia wymienione w ksiąŜce przedmiarów robót, które po wypełnieniu przez Wykonawcę 
stanowić będą załączniki do oferty w/g następujących zasad: 

a) Dla kaŜdej pozycji z ksiąŜki przedmiarów dla danego zadania naleŜy sporządzić 
cząstkowy kosztorys ofertowy. 

b) Cząstkowe kosztorysy ofertowe naleŜy spiąć w jedną „ksiąŜkę” i opatrzyć w stronę 
tytułową wg następującego wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 

c) Wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową. 
d) Cena jednostkowa kaŜdej pozycji kosztorysów ofertowych musi obejmować koszty 

bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego, oraz 
koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk. 

e) Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub 
danych rynkowych w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych i zakresu 
robót opisanego w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót. 

f)  Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 
pozycjach występujących w kosztorysach ofertowych. 

g) W przypadku pominięcia którejkolwiek pozycji przedmiarowej i nie ujęcie jej w 
kosztorysie ofertowym, Zamawiający uznaje, Ŝe wskazana w ofercie Wykonawcy 
cena ryczałtowa jest ceną za wykonanie całego zamówienia. 

h) Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 
Podane ceny jednostkowe po zastosowaniu upustu nie mogą być niŜsze niŜ koszty 
własne lub koszty wytworzenia. 

i)  Ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych będą stałe i będą obowiązywać 
w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia. 

j)  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia moŜe zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w 
określonym terminie dotyczących wybranych pozycji kosztorysu lub dostarczenie 
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową. 

k) Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług 
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.  



4. W zakresie wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w 

zestawieniu cenowym wyposaŜenia świetlic wiejskich w Skotnikach Dolnych i Skotnikach 

Górnych, które po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik do oferty w/g 

następujących zasad: 

a) Wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową. 
b) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 

pozycjach występujących w zestawieniu. 
c) W przypadku pominięcia którejkolwiek pozycji Zamawiający uznaje, Ŝe wskazana w 

ofercie Wykonawcy cena ryczałtowa jest ceną za wykonanie całego zamówienia 
obejmującą pominięte pozycje. 

5. Ostateczną ryczałtową cenę oferty stanowi suma ogólnej wartość robót brutto 
wynikające j z zestawienia kosztorysów ofertowych sporządzonego według wzoru 
załącznik nr 8 do oferty oraz ogólnej wartości dostaw brutto wynikające j z zestawienia 
cenowego wyposaŜenia świetlic wiejskich sporządzonego według wzoru załącznik nr 9. 
6. Zamawiający sugeruje Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia dokonanie wizji na obiektach, na których będą wykonywane roboty budowlane. 
JeŜeli podczas wizji terenu budowy wykonawca stwierdzi, Ŝe w celu wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną zachodzi konieczność wykonania robót 
dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót o powyŜszym fakcie powiadomi w formie 
pisemnej zamawiającego. Zamawiający rozpatrzy uwagi wykonawcy dotyczące przedmiotu 
zamówienia i ewentualnie skoryguje zakres robót (przedmiar) budowlanych. Przeprowadzenie 
wizji musi być potwierdzone przez Wykonawcę oświadczeniem z podpisem uprawnionego 
pracownika zamawiającego – Jacek Balicki - Sekretarz Gminy. 
 

W przypadku konieczności wyjaśnień, dotyczących stawki podatku VAT określonej 

przez Zamawiającego, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie, co najmnie j na 6 dni przed upływem terminu do składania ofert. 

Zamawiający określił stawkę podatku VAT 22% . 

Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w projektach budowlano-

wykonawczych lub specyfikacji wykonania i odbioru, a nie uwzględnione w 

przedmiarach robót. 

 

18. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 

KRYTERIUM  I  -  cena  - waga 100 %. 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru: 

 

                cena oferowana minimalna brutto 



Cena =   -----------------------------------------------  x 100 pkt. x 100% 

                   cena badanej oferty brutto  

 

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH 

MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY 

ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

20. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy. JeŜeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie słuŜy 
takŜe pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy do wniesienia w całości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 
wysokości 10 % ceny ofertowe j brutto. 
3. Zabezpieczenie moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
- w pieniądzu; 
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym. 
- gwarancjach bankowych 
- gwarancjach ubezpieczeniowych 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 
109, poz. 1158 ze zmianami). 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem z konta na 
rachunek bankowy Zamawiającego: 
Urząd Gminy w Wiślicy 
Bank Spółdzielczy w Busku  -Zdroju o/Wiślica 
nr rachunku : 48848000042002006002840001 
tytułem: Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na “ Urządzenie miejsc integracji 
społecznej w miejscowościach Skotniki Dolne, Skotniki Górne i Łatanice” . 
W pozostałych formach składa w kasie Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 
Wiślica. 
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru zadania,  
b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, jeŜeli Wykonawca jest gwarantem. 
Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.  
7. W zaleŜności od formy wniesienia zabezpieczenia stosowne zapisy zostaną wprowadzone 
do umowy. 
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza moŜe, w celu 
uzyskania pewności w przedmiocie prawidłowego wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 



wykonania umowy, zwrócić się do Zamawiającego o akceptację treści wzmiankowanego 
zabezpieczenia. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 
10. W przypadku, gdy Wykonawcy występujący wspólnie wnoszą zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy w formie innej niŜ pieniądz, w treści gwarancji lub poręczenia w sposób 
jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, muszą zostać wskazane, jako wykonawcy 
zamówienia publicznego, wszystkie podmioty występujące wspólnie.  
11. JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy jest wnoszone w formie gwarancji 
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać 
nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu kwoty 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego. 
 

21. UMOWA 

1. Wzór umowy zawiera załącznik nr 10 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2.1. Zmiana treści dokumentów stanowiących integralną część umowy, w zakresie 
dotyczącym dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, 
na które Wykonawca nie miał wpływu np. ujawnienie błędu projektanta; wystąpienie robót 
zamiennych, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; rezygnacji z wykonania 
części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), jeŜeli ich wykonanie nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2.2. Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym terminów wykonania zamówienia, o ile 
będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał 
wpływu; 
Termin wykonania zamówienia moŜe ulec przesunięciu o czas opóźnienia w realizacji robót 
wynikły wskutek: 
- siły wyŜszej, 
- okoliczności, których nie moŜna przewidzieć,  
- zaistnienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, dla danej pory roku  
- przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego, np. opóźnienie przekazania przez Zamawiającego 
terenu budowy – z winy Zamawiającego 
- wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu prawidłowego 
wykonania prac, a uniemoŜliwiaj ących dotrzymanie terminu umownego wykonania robót, 
- pojawienia się w trakcie prac wykopalisk archeologicznych, a takŜe niewybuchów i 
niewypałów, 
- w wyniku kolizji z nie zinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, 
- nie przewidzianego braku płynności finansowej Zamawiającego. 
2.2.1. Przez przypadek wystąpienia siły wyŜszej będzie się rozumieć w szczególności kaŜde 
zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niezaleŜne od stron niniejszej umowy, których 
zaistnienie lub skutki mogą wpłynąć na terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub 
niewykonanie wynikających z niej zobowiązań. 
2.2.3. W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2.2., Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu 
okresu występowania tych zdarzeń. 



2.2.4. W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2.2., data ustalona dla 
zakończenia robót będzie przesunięta o czas, w którym zdarzenia te uniemoŜliwiły 
kontynuację robót pod warunkiem, Ŝe  ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 
umowy, o czym Strony zdecydują w  Protokole uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela 
Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
2.4. Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym inspektora nadzoru, kierownika budowy, 
kierownika/ów robót, o ile będzie to konieczne z przyczyn obiektywnych np. utraty przez 
wskazaną osobę zdolności do pracy - o ile Zamawiający daną zmianę zaakceptuje czy teŜ 
wystąpi o jej wprowadzenie.  
2.5. Zmiana terminu wykonania lub wynagrodzenia umownego wynikająca z konieczności 
wcześniejszego wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do zakończenia realizacji 
zamówienia; zamiennych; rezygnacja z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty 
zaniechane), jeŜeli ich wykonanie nie leŜy w interesie publicznym. 
2.6. Wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian  
w obowiązujących przepisach prawa.  
2.7. Wszelkie zmiany umowy, w szczególności dotyczące rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na skutek wytycznych dotyczących realizacji projektu ze strony 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będącego Instytucją Zarządzającą 
odpowiedzialną za podpisanie z Zamawiającym umowy o dofinansowanie. 
2.8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie innych zmian, które będą korzystne dla 
Zamawiającego. 
2.9. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: zmiana danych teleadresowych, zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną umowy – np. zmiana rachunku bankowego. 
2.10. Wszelkie zmiany treści umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy 

pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem niewaŜności takich zmian. 

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do Zamawiającego.  
 
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 
zawierający Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu 
(okoliczności faktyczne i prawne) moŜe być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, Ŝe: 
 
a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się w go terminie 7 dni od dnia 
jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim 
przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej. 



 
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie: 
4.1 pisemnej na adres siedziby zamawiającego: Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-
160 Wiślica,  
4.2 faksem na nr faksu: 413792128.  
 KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu 
przekazanego za pomocą faksu. 
4.3 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: urzad@ug.wislica.pl.  
 KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu 
przekazanego za pomocą poczty elektronicznej.  
Zamawiający wymaga, aby treść wniesionego protestu faksem lub drogą elektroniczną została 
potwierdzona formą pisemną.   
5. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe 
mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 
 
6. Zamawiający przekaŜe Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu, a jeŜeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją równieŜ na stronie internetowej, 
wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku 
wniesienia protestu. 
 
7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie 
wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 
a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, 
jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu. 
 
9. Zamawiający przekaŜe Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca moŜe zgłosić, 
przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia 
składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w 
przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi 
Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania 
odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami 
strony, do której przystąpił. 
 
10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. 
 
 
24. ZWROT KOSZTOW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
1. Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 



2. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,  
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
 
25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.  
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,  
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,   
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty,  
- zamawiający umoŜliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena zł, 
- udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania. 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny 
 
26. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 
  
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zaŜąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
jeŜeli oferta złoŜona przez takich Wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
Umowa ta w szczególności powinna zawierać następujące postanowienia: 
• związanie się na okres nie krótszy niŜ czas trwania umowy na wykonanie robót 
obejmujących przedmiot zamówienia, powiększony o okres z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości, 
• wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
• zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i 
wniesienie zabezpieczenia naleŜytego zabezpieczenia umowy, realizowanego zamówienia, 
• role i zadania kaŜdego z Wykonawców – określenie zakresu przedmiotu zamówienia - 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonywaniu umowy, 
• wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy między wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o zamówienie do czasu wykonania zamówienia. 
 
 
27. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 –  wzór formularza oferty 

2. Załącznik nr 2 - oświadczenie potwierdzającego spełnienie warunków określonych w 
art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



3. Załącznik nr 3 - oświadczenie potwierdzającego spełnienie warunków określonych w 
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

4. Załącznik nr 4 – Informacja o sytuacji finansowej 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych 

6. Załącznik nr 6 – Potencjał kadrowy - wykaz osób które będą wykonywać zamówienie 

7. Załącznik nr 6A – Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych 

do wykonania zamówienia 

8. Załącznik nr 7.– Informacja o podwykonawstwie. 

9. Załącznik nr 8 – Zestawienie kosztorysów ofertowych 

10. Załącznik nr 9 – Zestawienie cenowe wyposaŜenia świetlic wiejskich w Skotnikach 

Dolnych i Skotnikach Górnych 

11. Załącznik nr 10 – Wzór umowy 

12. Załącznik nr 11 – Zestawienie rzeczowe i opis wyposaŜenia świetlic wiejskich w 

Skotnikach Dolnych i Skotnikach Górnych  

13. Załącznik nr 12 - KsiąŜka przedmiarów 

14. Załącznik nr 13 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

15. Załącznik nr 14 – Dokumentacja projektowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

              ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
WYKONAWCA/WYKONAWCY 
 
Nazwa.................................................................................................................... 
 
Siedziba................................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks...................................................................................................... 
 
nr NIP...................................................................................................................... 
 
nr REGON............................................................................................................... 
 
 
 

 OFERTA 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
 
„Urz ądzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach Skotniki 
Dolne, Skotniki Górne i Łatanice" 

 
Składamy niniejszą ofertę: 
 
cena ryczałtowa netto ..............................................................................................................................zł  

(słownie: ........................................................................................................................................) 

podatek VAT.................................................................................................................................zł 

cena ryczałtowa brutto .........................................................................................................................zł 

(słownie: ........................................................................................................................................) 

 

na podstawie Zestawienia kosztorysów ofertowych i dołączonych do niego kosztorysów ofertowych 

oraz Zestawienia cenowego wyposaŜenia świetlic w Skotnikach Dolnych i Skotnikach 

Górnych, w rozbiciu na następujące zadania i pozycje: 

"Urz ądzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach Skotniki 

Dolne, Skotniki Górne i Łatanice" 

Zadanie I. Urządzenie mie jsc integracji w mie jscowości Skotniki Dolne 
Lp. POZYCJE Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1 
Remont części budynku z 
przeznaczeniem na świetlicę 

   



wiejską w Skotnikach 
Dolnych 

2 
Utwardzenie placu 
postojowego 

   

3 
Budowa chodnika wraz z 
opaską budynku 

   

4  Plac zabaw dla dzieci    

5 
Boisko trawiaste do mini piłki 
noŜnej 

   

6 Ogrodzenie terenu    

7 Roboty rozbiórkowe     

8 WyposaŜenie świetlicy    

9. RAZEM    

Zadanie  II. Urządzenie miejsc integracji w miejscowości Skotniki Górne 

Lp. POZYCJE Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1 
Remont budynku świetlicy w 
Skotnikach Górnych 

   

2 
Remont pomieszczeń 
świetlicy 

   

3 
Budowa chodnika wraz z 
opaską budynku 

   

4 
Utwardzenie placu 
postojowego 

   

5  Plac zabaw dla dzieci    

6 
Boisko trawiaste do piłki 
noŜnej 

   

7 
WyposaŜenie  świetlicy 
wiejskiej 

   

8. RAZEM    

Zadanie III. Urz ądzenie miejsc integracji w miejscowości Łatanice 

Lp. POZYCJE Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1 Remont elewacji budynku    
2 Ogrodzenie terenu    
3 Utwardzenie części placu     
4  Plac zabaw dla dzieci    

5 RAZEM     

 RAZEM (Zadanie I, II,III)    

 
 
 
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie: 
- rozpoczęcie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, 
- zakończenie – do 31 sierpnia 2010 roku. 



 
Warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 60 miesięcy. 
Oświadczamy, Ŝe: 

- zamówienie wykonamy samodzielnie* 
-   część zamówienia w zakresie okreś lonym w załączniku do oferty zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom* 
- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
- dokonaliśmy wizji lokalnej terenu* 
- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związana ofertą, 
- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 
10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 
poz. 1126 – tekst jednolity z późn. zm). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania przedstawimy do wglądu w 
trakcie budowy, a komplet przekaŜemy przed odbiorem końcowym. 

 
 

Wadium w kwocie:............................................... zostało wniesione w dniu ....................... 
w formie ............................................................................................................................... 
Wskazujemy adres lub nr konta, na które naleŜy zwrócić wadium 
.............................................................................................................................................. 
 
    Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

- podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 

- wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości (10% ceny oferowanej 
brutto) …………………………………………… 
słownie....................................................................................................................................... zł 
przed podpisaniem umowy w formie 
………………………................................................................................................................... 

Na ......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
 
 

........................., dn. .....................   
..................................................................................... 

czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 
* niepotrzebne skreślić lub wypełnić 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ZAŁ ĄCZNIK NR 2  
 
Znak sprawy: OR. 341-   /09 

 
WYKONAWCA / WYKONAWCY 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adresy Wykonawcy(ów) 
   
   

( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i 
dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
ZGODNIE Z ART. 22, ust.1, pkt. 1- 3 USTAWY  

 
z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt pn. 

„Urz ądzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach Skotniki 
Dolne, Skotniki Górne i Łatanice", 
 

oświadczamy, Ŝe: 
1) posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 
2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, a takŜe dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 
do wykonania zamówienia. 
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
 
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 
Uwaga! W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w 
dokument składają wykonawcy, którzy pojedynczo lub łącznie spełniają określony warunek w 
postępowaniu. Oznacza to, Ŝe jeŜeli dany warunek spełnia wyłącznie jeden z wykonawców to 
w tym zakresie wykonawca ten składa przedmiotowe oświadczenie. JeŜeli natomiast 
wymagany warunek wykonawcy spełniają łącznie, oświadczenie musi być złoŜone wspólnie 
przez tych wykonawców. 

 
 
 



 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

 
Znak sprawy: OR. 341-   /09 

 

 
 
.................................................................... 
  (nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 
ZGODNIE Z ART. 22 ust.1, pkt. 4 USTAWY  

 
z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na na projekt pn. 
„Urz ądzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach Skotniki 
Dolne, Skotniki Górne i Łatanice", 

 
oświadczam, Ŝe: 

nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................., dn. .....................   
..................................................................................... 

czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 
 
 
 
 
Uwaga! 
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyŜe j 
wymienione oświadczenie musi złoŜyć kaŜdy wykonawca. 
 
 



  

  

 ZAŁACZNIK NR 3 

 
 
Pieczęć wykonawcy 
 

  

 INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ 

 
 
PLN 2006 2007 2008 

1. Obroty    

2. Zobowiązania ogółem    

3. NaleŜność ogółem    

 

Uwaga! Wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych składają 

wyłącznie przedmiotową informację. 

 

........................., dn. .....................   
..................................................................................... 

czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ZAŁ ĄCZNIK NR 4 

 
 Pieczęć wykonawcy 

 
WYKAZ  

ROBÓT ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W OKRESIE OSTATNICH 
5 LAT ODPOWIADAJ ĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTO ŚCIĄ ROBOTOM 

BUDOWLANYM STANOWI ĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

 
L.p. 

 
Opis wykonanych robót 

Wartość netto 
wykonanych 

robót 

Data 
wykonania 
zamówienia 
(zgodnie z 
zawartą 
umową)  

 
Miejsce wykonania 

 

  
 

   

  
 

   

  
  

   

   
Uwaga! Dokumentami potwierdzającymi wykonanie naleŜyte wykazane j roboty są: 
referencje lub protokoły odbioru robót. 
 
W załączeniu składam dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane 
naleŜycie. 
 
 ........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

  

  

  

  

  

 
 
 



ZAŁ ĄCZNIK NR 6 

 
Pieczęć wykonawcy 
  

POTENCJAŁ KADROWY 
 

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności.  
Wymagane jest wykazanie:  
- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,  
- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.  
 
Do wykazu naleŜy załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 
budowlanych oraz waŜne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej 
izby samorządu zawodowego. 
  

Nazwisko i imię  

Proponowana 
rola w realizacji 
zamówienia  

Rodzaj uprawnień  
Nr 
uprawnień  

 

Kierownik robót  

do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń 

 

 

Kierownik robót  

do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
drogowej bez ograniczeń  

 

    

 
 
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 
 

 
 
 
 

 



ZAŁ ĄCZNIK NR 6A 

 
Znak sprawy: OR. 341-   /09 
 
 
.................................................................... 
(pieczęć, nazwa i adres podmiotu zobowiązującego się 
do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia) 
 

 
 

ZOBOWI ĄZANIE  
 
Zobowiązuję/my się udostępnić osobę/osoby zdolną/zdolne do wykonania zamówienia 
wykazanych w załączniku nr 6 „Potencjał kadrowy”: 
- Pana/Panią  …………………………………….……. , 
- Pana/Panią  …………………………………….…….. 
 
 
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpis osoby umocowanej do 
reprezentacji podmiotu zobowiązującego 
się do udostępnienia osoby/osób 
zdolnej/zdolnych do wykonania 
zamówienia 

 
 
 
 
 
UWAGA !  Dokument ten składa wraz z ofertą Wykonawca, natomiast podpisuje go Podmiot, 
który udostępnia osobę/osoby lub/i sprzęt do realizacji zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZAŁ ĄCZNIK NR 7 
  

Pieczęć wykonawcy  
 

 
INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE 

 
Zamierzam/y powierzyć do wykonania podwykonawcom następującą część zamówienia.  

L.P  Powierzona część zamówienia  

  

  

  

  

 
UWAGA! Wył ącznie wykonawcy oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia z 
udziałem podwykonawców składają przedmiotową informacje. 
 
 
 
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ZAŁ ĄCZNIK NR 8 
 
 
 
 
 
Pieczęć wykonawcy 
 
 

ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH 
"Urz ądzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach Skotniki 
Dolne, Skotniki Górne i Łatanice" 

Lp.  Roboty Cena netto  VAT Cena brutto 

1.  
Urządzenie mie jsc 
integracji w mie jscowości 
Skotniki Dolne 

   

2.  
Urządzenie mie jsc 
integracji w mie jscowości 
Skotniki Górne 

   

3.  
Urządzenie mie jsc 
integracji w mie jscowości 
Łatanice  

   

4. 
RAZEM WARTO ŚĆ 
ROBÓT  

   

W załączeniu przedkładam cząstkowe kosztorysy ofertowe dla kaŜdej wyszczególnionej 
pozycji 
 
 
 
 
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁ ĄCZNIK NR 9 
ZESTAWIENIE CENOWE W YPOSAśENIA ŚWIETLIC W 
SKOTNIKACH DOLNYCH I SKOTNIKACH GÓRNYCH  
 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 
 

Oznaczenie 
zadania/pozycja  Nazwa produktu/towaru Jedn. 

miary Ilość Cena  jedn.      
netto[zł] 

Cena  
netto[zł] 

(cena jedn. 
netto x ilo ść) 

Podatek Vat  

Cena  
brutto[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. WyposaŜenie świetlicy 
wiejskiej w Skotnikach 
Dolnych 

 Uwaga! Obliczone 
wartości wprowadzić do 
poz. I.8 tabeli w 
Formularzu oferty.  
  
 RAZEM (pozycje 1-2) 

  

  

1. Stół szt 8     

2. Krzesła drewniane szt 32     

II. WyposaŜenie świetlicy 
wiejskiej w Skotnikach 
Górnych 

  Uwaga! Obliczone 
wartości wprowadzić do 
poz. II.7 tabeli w 
Formularzu oferty.  
  
  RAZEM (pozycje 1-8) 

  

 

1 Stół  szt 10     

2 Krzesła drewniane szt 40     

3 Stół do tenisa stołowego szt 1     

4 Podwójna szafka 
TV/DVD 

szt 1 
 

  
 

5 Telewizor szt 1     

6 DVD szt 1     

7 Szafki na naczynia szt 6     

8 Wieszak szt 2     

RAZEM (zadanie I i II)     



 
ZAŁ ĄCZNIK NR 10 

 

 

 
 

Znak OR – 342-………./09 
 
 
 

 
 UMOWA 

 (wzór) 
 
W dniu ........................ 2009 r. w Wiślicy pomiędzy Gminą Wiślica, w imieniu której 
działają:  
1. Wójt Gminy Wiślica .......................................................... 
2.  Skarbnik Gminy Wiślica ................................................... 
mającą swą siedzibę w miejscowości Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica zwaną dalej  
Zamawiającym 
a.....................................................................................................................................................
..... 

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

reprezentowanym przez:                                      

1.   .................................................................. 

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

zwanym dalej Wykonawcą 
w wyniku przeprowadzenia  postępowania  o zamówienie  publiczne  prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.)  
o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza kwoty 5 150 000 euro została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 



§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Na podstawie mniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 

Zamawiającego robót  budowlanych i dostaw w ramach projektu "Urz ądzenie mie jsc 
integracji społecznej w miejscowościach Skotniki Dolne, Skotniki Górne i 
Łatanice"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, oś 3 „Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki 
wiejskiej”, działanie 313, 322, 323, ,,Odnowa i rozwój wsi” 

2. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu 
prawidłowego i bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac: 
a) urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla 

potrzeb budowy wraz z ponoszeniem kosztów ich uŜywania, 
b) ponoszenia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
c) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót, a w tym dodatkowo: przygotowanie 

map, spełniających wymagania załączników do wniosku do ZUDT, z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami do projektu,  

d) przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowę dróg, placów, chodników, 
przepustów, ogrodzeń, kładek, wykonanie mostków przejazdowych oraz wyrównanie i 
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

e) odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich 
uszkodzenia), 

f)  zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania 
robót, 

g) opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim 
oznakowaniem ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z 
usunięcia kolizji, 

h) wszelkie opłaty niezbędne do wykonania zamówienia np. związane z zasilaniem 
energetycznym, 

i)  ubezpieczenie robót od wszystkich ryzyk,  
j)  pompowanie wody gruntowej na własny koszt,  
k) odbiory kolizji i skrzyŜowań mediów, inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby 

realizacji, 
l)  pokrycia kosztów z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót, 
m) rozwiązań  ujętych w Specyfikacji Technicznej i w projekcie budowlano-

wykonawczym, a   nie ujętych w kosztorysie stanowiącym załącznik do oferty, 
n) oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń BHP, 
o) wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i 

pomiarów na kaŜde polecenie inspektorów nadzoru w celu stwierdzenia 
prawidłowości wykonanych robót, 

p) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, 

q) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy i przekazania go do uŜytku, 

r) wszelkie koszty związane z dostarczeniem na miejsce i montaŜem wyposaŜenia 
świetlic wiejskich. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach 
niniejszej umowy oraz w: 

a) harmonogramie rzeczowo-finansowym robót (Załącznik nr 2 do umowy), 



b) złoŜonej ofercie (Załącznik nr 3 do umowy), 
c) dokumentacji projektowej, 
d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
e) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
f)  kosztorysach ofertowych. 

 
5. Inte rpretacje 

a) Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów 
prawa polskiego. 

b) Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej 
kolejności: 

− Umowa, 

− Dokumentacja projektowa, 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy, 

− Kosztorysy ofertowe. 

c) W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa 
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 14 dni od daty przekazania 

placu budowy harmonogramu rzeczowo- finansowego do akceptacji Inwestorowi. 
7. Postanowienia szczegółowe. 

a) Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z 
wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. JeŜeli wykonawca 
nie poinformował w powyŜszy sposób o tych faktach inspektora nadzoru, 
zobowiązany jest, na własny koszt, odkryć te roboty lub wykonać rozkopy 
niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego. 

b) W przypadku napotkania trudności  w realizacji robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, wszelkie zmiany Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, 
przed wykonaniem robót. 

 

§ 2 

NADZÓR INWESTORSKI,  KIEROWNIK BUDOWY, 

 

l. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 

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

- informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu: wykonywania umowy na 
kaŜde Ŝądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań. 



         -  comiesięcznego monitoringu z postępu w realizacji inwestycji 
 
2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie(-ą): ..............................., 
posiadający uprawnienia budowlane ........................................................................................., 
zam. ............................................................................................................................................, 
.................................................................................................................................................., 
3. Kierownikiem robót drogowych z ramienia Wykonawcy będzie ..........................................., 
posiadający uprawnienia w zakresie budowy dróg 
.........................................................................................., 
zam. ………………......................................................................................................................  
 
4. Kierownikiem robót budowlanych z ramienia Wykonawcy będzie ......................................., 
posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
.........................................................................................., 
zam. ………………..................................................................................................................... 
 
 

5. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa 
z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z późn.zm.). 
6. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy ze strony Zamawiającego jest 
.................................... 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania w terminie siedmiu dni od 
daty podpisania umowy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 

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

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

l. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie harmonogramem 
rzeczowo- finansowym. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

a/ warunkami zgłoszenia robót budowlanych, 
b/obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa  

              dotyczącymi wymagań technicznych, 

c/ ze złoŜoną ofertą, w tym z kosztorysami ofertowymi i specyfikacją techniczną  
               wykonania i odbioru robót, 

d/ zasadami sztuki budowlanej. 



3. Materiały powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 
powinny odpowiadać: 

a) Polskim Normom, 

b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót, 

c) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe 
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym. 

4. JeŜeli Zamawiający zaŜąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to 
Wykonawca  zobowiązany jest je przeprowadzić. 

 
5.   Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

a) pisemnie Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i 
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, za 
pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzając protokół 
konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu 
ofertowego), 
b) o zagroŜeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość 
robót,  opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za 
wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy 
opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagroŜeniom. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie  

               wykonywania przedmiotu umowy;                               
b) przedłoŜenia Zamawiającemu na jego pisemne Ŝądanie zgłoszone w kaŜdym czasie 
trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 
oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

 

§ 5 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZE ŃSTWA I UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 
3. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów 
połoŜonych w pobliŜu terenu budowy. 

4.   Ubezpieczenie 
4.1. Wykonawca, ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej od wszystkich ryzyk 

związanych realizowaną umową w wysokości  100 % wartości umowy brutto, w okresie 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót w szczególności: 
a) od nie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę  



b) od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości 
wartości przedmiotu umowy brutto wg oferty Wykonawcy, 

c) od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub 
niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości wartości przedmiotu umowy brutto wg 
oferty Wykonawcy, 

d) od ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub 
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do: 
- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy; 
- osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy; 
w wysokości wartości przedmiotu umowy brutto wg oferty Wykonawcy. 
 

4.2 Polisa oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione 
do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót podaną w Umowie i następnie 
przedstawiane na Ŝądanie Zamawiającego. 
4.3 JeŜeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z Ŝądanych polis i dokumentów 
ubezpieczeniowych, to Zamawiający moŜe zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę 
oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając 
składki ubezpieczeniowe, moŜe odzyskać z płatności naleŜnych Wykonawcy lub jeśli nie 
naleŜą się Ŝadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do 
zapłacenia. 
4.4.Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Zamawiającego 

albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą 
została zawarta umowa ubezpieczeniowa.                        

4.5.Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.  
5. Ryzyko.  
5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą 
dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 
wykonywania Umowy. 
 
 

§ 6 

TERMINY 

1. Termin rozpoczęcia robót  nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy. 
Termin zakończenia prac  i wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31 sierpnia 
2010 r. 

2. Za datę zakończenia robót uznaje się datę podpisania protokołu odbioru robót.  
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać terminów określonych w harmonogramie 

rzeczowo- finansowym i wykonać przedmiot umowy w terminie określonym w 
niniejszej umowie. 

4. Wykonawca przekaŜe w dniu zakończenia robót  Zamawiającemu teren budowy. 
5. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego 

następującego po dniu doręczenia pisma. 

 

 

§ 7 



ODBIORY I PROCEDURA 
 

1. Odbiór końcowy                                                      
2.l. Po zakończeniu wykonywania wszystkich robót oraz dostaw, i potwierdzeniu gotowości 

odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości 
odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

b) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, gwarancje itp., 
c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru, 
e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami zgłoszenia robót budowlanych, obowiązującymi 
przepisami i Polskimi Normami, 

f) protokóły badań i sprawdzeń, 
     g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i    
        wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT) wraz z ujętymi elementami 
wyposaŜenia. 
 

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. 

2.3.Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych 
licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

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

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

3.l. JeŜeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

b) nakazać usunięcie wad w terminie 7 dni 

2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Inwestor moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeŜeli wady uniemoŜliwiające uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 
moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 
§ 8 

PODWYKONAWSTWO 
1. Strony ustalają, Ŝe przedmiot umowy zostanie wykonany osobiście, z udziałem 

Podwykonawców, w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………… 



 
2. W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę w zakresie określonym w ust. 1 

Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 14 
dni przed wprowadzeniem ich na roboty, projekty umów lub umowy z Podwykonawcą 
wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę. 
Zamawiający zastrzega, Ŝe ustalone dla Podwykonawcy ceny nie mogą przekroczyć 
cen określonych w ofercie Wykonawcy na ten zakres robót. 

3. Brak pisemnego sprzeciwu ze strony Zamawiającego zgłoszonego w terminie 14 dni 
od daty złoŜenia u Zamawiającego umowy lub projektu umowy o których mowa w 
ust. 2 oznaczać będzie akceptacje tych umów. Kopię zawartej umowy z 
Podwykonawcą, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu w terminie 5 dni od jej 
zawarcia wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z 
Podwykonawcą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na 
podstawie łączącego ich stosunku prawnego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia na 
jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenia 
Podwykonawców o otrzymaniu naleŜności z racji wykonania przez nich robót 
budowlanych na rzecz Wykonawcy. 

6. W przypadku niedopełnienia obowiązków o których mowa w ustępach 
poprzedzających, Zamawiający władny jest zatrzymać naleŜność wynikającą z faktury 
lub obniŜyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę naleŜną 
Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 
Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. 

7. W przypadku nie złoŜenia oświadczeń o których mowa w ust. 5 bądź złoŜenie tylko 
niektórych, Zamawiający moŜe wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za roboty, 
które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz za roboty wykonane 
przez Podwykonawców, którzy złoŜyli oświadczenia. 

8. Nie zapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom naleŜnego im wynagrodzenia 
zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w 
części dotyczącej zatrzymanych kwot o których mowa w ust. 6. Ewentualne odsetki 
wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciąŜają 
Wykonawcę.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców, odpowiadając za ich działania i 
zaniechania jak za własne. 

10. Umowy, o których mowa wyŜej powinny być zawarte w formie pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. 

     
 

§ 9 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot 
Umowy  liczonej od dnia odbioru końcowego.  

2. Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 30 dni od 
dnia ich ujawnienia. 



3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek niezwłocznie w okresie nie dłuŜszym 
niŜ 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 

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, jeŜeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 
Wykonawcy. 

5. Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 
upływie okresu gwarancji. 

6. Pozostałe warunki gwarancji określa „Karta gwarancyjna” stanowiąca załącznik nr 1 do 
umowy. 

§ 10 
ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 
   

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
ceny ofertowe j w następującej formie: 
......................................................................................... co stanowi 
kwotę........................... zł (słownie:................................................................... zł.). 

2. Zamawiający przeznacza 30 % wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu gwarancji jakości. PowyŜsza kwota zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 
dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 

3. Kwota 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane w 
protokole odbioru końcowego. 

 

§ 11 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

 
l. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest  
i  będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 
przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołoŜenia naleŜytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy. 
2. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienaleŜyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia z przyczyn zaleŜnych od   

             Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia  umownego za kaŜdy dzień   
 zwłoki  



- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
 gwarancji i rękojmi z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki. 

 Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na 
usunięcie wad, 
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 %  wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. l Umowy. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leŜących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 %  wynagrodzenia określonego w art. 12 
ust. l Umowy. 
4. Roszczenia odszkodowawcze. 

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

§ 12 

                                                      WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 
............................ zł. 
(słownie:......................................................................................................) netto, 

a z...............% podatkiem VAT............................ zł (słownie: 
...............................................................................................................................) zgodnie z 
wynikiem przetargu z dnia........................................ 

2. Wartość robót nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. 
Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji 
umowy. 

3. NaleŜne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura 
powinna być adresowana do Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8,  28-160 Wiślica. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany 
przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień § 7. 
5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy Nr...........................................w Banku .................................................................. 
w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona 
faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 
dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 
dokumentów. 
6. Opóźnienie w zapłacie naleŜności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 
 
 

§ 13 

ZAMÓWIENIA DODATKOWE 

 



1. Zamówienia dodatkowe będą kierowane bezpośrednio do Wykonawcy, jeŜeli zaistnieją 
przesłanki w myśl art. 67 ust. l pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz  
z uwzględnieniem przepisu wynikającego z art.67 ust. 2 tej ustawy. 

2. Przed rozpoczęciem rokowań zmierzających do udzielenia zamówienia dodatkowego 
niezbędne jest spisanie protokołu konieczności wykonania tego zamówienia. 

3. W protokole z rokowań strony umowy określą zasady obliczenia ceny za zamówienie, przy 
czym ceny jednostkowe oraz narzuty uzgodnione w w/w protokole nie mogą być wyŜsze, 
niŜ jakie Wykonawca przyjął w kosztorysie ofertowym podstawowego zamówienia. 

4. Cena zamówienia zostanie określona na podstawie wykonanej przez wykonawcę  
i zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru kalkulacji ceny zamówienia. 

5. Zamówienie dodatkowe moŜe być realizowane przez wykonawcę dopiero po zawarciu 
stosownej umowy. 

 
§ 14 

GWARANCJA ZAPŁATY 
 

1. Strony zgodnie ustalają, Ŝe w przypadku złoŜenia przez Wykonawcę wniosku o 
ustanowienie gwarancji zapłaty na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o 
gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz .U. nr 180 poz.1758) termin do udzielenia 
gwarancji nie moŜe być krótszy niŜ 2 miesiące.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty uzyskania gwarancji w 
dniu następnym po dniu wpłynięcia zapłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 

3. Uchybienie terminom wymienionym w ust. 2 powoduje po stronie Wykonawcy 
obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 10-krotnej wielkości odsetek ustawowych za 
kaŜdy dzień zwłoki.  

 
§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli:  
a) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy,  
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową.  
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy:  
a) strony sporządzą protokół z inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,  
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt,  
c) wciągu 7 dni Wykonawca zlikwiduje zaplecze budowy lub Zamawiający sam 

usunie zaplecze na koszt Wykonawcy.  
 

3. W przypadku, gdy bieŜąca kontrola postępu robót wykaŜe, Ŝe z przyczyn zaleŜnych od 
Wykonawcy nie ma moŜliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie 
umownym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 11. 

4. Odstąpienie od umowy Zamawiającego jest skuteczne w ciągu 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach, za które odpowiada Wykonawca. Odstąpienie od 
umowy winno mieć formę pisemną pod rygorem niewaŜności.  



 
§ 16 

ZMIANA TRE ŚCI UMOWY 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na 

piśmie pod rygorem niewaŜności, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie 
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takich okolicznościach 
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części 
umowy.  

 
§ 17 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności takiej zmiany. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego, ustawy o 
cenach oraz rozporządzeń wykonawczych. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą oraz załączniki, stanowiące integralną część umowy, sporządzono w 
4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1  
do umowy  
 

KARTA GWARANCYJNA 
NA ROBOTY BUDOWLANE I DOSTAWY 

objęte umową ………………………….z dnia ……………..……. 
 
 

1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca …………...…………………………….. 
zapewnia, Ŝe przedmiot umowy z dnia ………………….. znak 
…………………………, wykonany został zgodnie z warunkami technicznymi, 
naleŜytą starannością, jest niewadliwy i posiada pełną sprawność eksploatacyjną. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez 
Zamawiającego (Gminę Wiślica), usterek w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 
otrzymania pisemnego zgłoszenia. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie usterek drogą faksową. KaŜdorazowe zgłoszenie usterek w 
tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego.. 

4. W przypadku, gdy zakres usterek lub warunki atmosferyczne uniemoŜliwi ą usunięcie 
w terminie określonym w pkt 2, Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni uzgodni z 
Zamawiającym termin ich usunięcia. 

5. Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny 
przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie pogwarancyjny protokół 
odbioru przedmiotu umowy. 

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu umowy, wynikających z normalnego 
jego uŜywania.  

 
GWARANT 

WYKONAWCA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁ ĄCZNIK NR 11 
 

ZESTAWIENIE RZECZOWE I OPIS WYPOSA śENIA 
ŚWIETLIC W SKOTNIKACH DOLNYCH I SKOTNIKACH 
GÓRNYCH 
 
Przedmiotem zamówienia są dostawy według poniŜszego zestawienia oraz opisu: 
L. p Nazwa towaru Ilość 

Szt/kpl 
Opis 

I. WyposaŜenie świetlicy wie jskiej w Skotnikach Dolnych 
1 stół 8 z blatem z płyty meblowej koloru buk 1200mm x  

800mm x 720 mm na chromowanej podstawie , nogi 
chromowane 30mmx30mm,  

2 krzesła 32 Chromowana podstawa wys. 832 mm z misą 
siedziska /wymiary 41mm x 395mm/ wykonaną z 
profilowanej sklejki bukowej 

II. Wyposa Ŝenie świetlicy wiejskiej w Skotnikach Górnych 
1 Stół 10 z blatem z płyty meblowej koloru buk 1200mm x  

800mm x 720 mm na chromowanej podstawie , nogi 
chromowane 30mmx30mm,  

2 Krzesła 40 Chromowana podstawa wys. 832 mm z misą 
siedziska /wymiary 41mm x 395mm/ wykonaną z 
profilowanej sklejki bukowej 

3. Podwójna szafka 
TV/DVD 

1 O wymiarach 850x580x1920 wykonana z z płyty 
meblowej koloru buk, zamykana na klucz, na stelaŜu 
metalowym 

4 Wieszak 2 Metalowy, chromowany, wys. 1870 mm 
5. Szafki na 

naczynia 
6 - Blat z laminowanej płyty wiórowej o wymiarach 

270cm x 60cm x 2,8 cm – szt 1     
      wraz z: 

- szafką stojącą na nóŜkach wys. 87 cm, gł. 53 cm, 
szer. 90 z dwoma drzwiczkami, front z płyty mdf – 
szt. 3, 
- szafką wiszącą wys. 92 cm, gł. 32 cm, szer. 90 z 
dwoma drzwiczkami, front z płyty mdf – szt. 3;  
             

 Stół do tenisa 
stołowego 

1 turniejowy stół o wymiarach  2740mm x 1527mm, 
wys. 760mm, na kółkach o śr 100 mm, konstrukcja 
blatu wzmocniona, skrzynia metalowa 
+ 1siatka 
+ 4 rakietki wykonane z drewna, pianki PU oraz 
gumy - 
+ 6 szt. piłeczek ping – pong 

 Telewizor 1 LCD przekątna obrazu 32 cale, format obrazu 16:9, 
HD Ready, jasność 500 cd/m2, kontrast dynamiczny 
5000:1, czas reakcji matrycy 5s, gniazdo HDMI – 
2szt, pilot, kolor obudowy czarny, zgodność z 
normami CE z anteną zewnętrzną szerokopasmową 



– impedancja 75 Ώ z zasilaczem 12V oraz 
przewodem koncentrycznym 50Ώ długości 30mb 

 DVD 1 Kino domowe DVD/DivX z wbudowanym złączem 
HDMI, USB Plus i wzmacniaczem cyfrowym XTS 
Pro.2 głośniki podłogowe, 2 półkowe 
Skład zestawu:  Odtwarzacz CD/DVD/ DivX z 
radiem FM/AM, wzmacniaczem i zestawem 
głośników 5 +1.Odtwarzanie  formatów DviX, 
XwiD, WMA, MPEG4, MP3, odtwarzanie płyt 
DVD, DVD-R, DVD-RW. 
Moc wzmacniacza – 2x przód 70W, 2xtył 70W, 
wzmacniacz centralny 70W, wzmacniacz subwoofer  
70W, kolor obudowy czarny. 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 12

Książka przedmiarów

Zawartość:

– Skotniki Dolne,

– Skotniki Górne,

– Łatanice.



PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     <<Urządzenie miejsc integracji społecznej w miejscowości

Skotniki Dolne; kod CPV: 45421125-6; 45261410-1;
45261214-7; 45324000-4; 45213312-3; 45112723-9;
45212221-1; 45342000-6>>

ADRES INWESTYCJI   :     <<Skotniki Dolne dz. nr 241/1, gm. Wiślica>>
INWESTOR   :     <<Gmina Wiślica>>
ADRES INWESTORA   :     <<ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica>>
BRANśA   :     roboty remontowo-budowlane

DATA OPRACOWANIA   :     23.04.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
UG Wiślica Skotniki Dolne

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - kod CPV: 45421125-6
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie podokienników z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

2.17 m2 2.170
RAZEM 2.170

2
d.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

9.61 m2 9.610
RAZEM 9.610

3
d.1

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

1.86 m2 1.860
RAZEM 1.860

4
d.1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
montaŜ parapetów

m2

3.1 m2 3.100
RAZEM 3.100

2 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM - ko d CPV: 45261410-1; 45261214-7 
5

d.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

6
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

7
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

3.04 m2 3.040
RAZEM 3.040

8
d.2

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9
d.2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  - pierwsza warstwa /przyjęto 25% po-
wierzchni/

m2

36.67 m2 36.670
RAZEM 36.670

10
d.2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa /przy-
jęto 25% powierzchni/
Krotność = 2

m2

36.67 m2 36.670
RAZEM 36.670

11
d.2

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2

146.68 m2 146.680
RAZEM 146.680

12
d.2

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
(oróbka ogniomuru, gzymsu, pas pod i nadrynnowy, obróbki kominów)

m2

13.16 m2 13.160
RAZEM 13.160

13
d.2

NNRNKB
202 0546-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone
na klej - montaŜ rynien

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

14
d.2

NNRNKB
202 0546-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone
na klej - montaŜ lejów spustowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.2

NNRNKB
202 0546-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone
na klej - montaŜ denek rynnowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.2

NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

17
d.2

NNRNKB
202 0550-08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi papy i odpadów na odległość
do 1 km wraz z opłatą na wysypisku

m3

1.03 m3 1.030
RAZEM 1.030
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie papy i odpadów samochodami samowyładowczymi na kaŜdy na-
stępny 1 km
Krotność = 5

m3

1.03 m3 1.030
RAZEM 1.030

3 WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM - ko d CPV: 45321000-3; 45324000-4
20

d.3
KNR 4-03
0708-03

DemontaŜ i ponowny montaŜ przewodów instalacji odgromowej (zwód piono-
wy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

21
d.3

KNR 4-03
0701-04

DemontaŜ i ponowny montaŜ wsporników instalacji odgromowej na ścianie szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

22
d.3

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach i gzymsach /przyjęto
30% pow. ścian/

m2

54.15 m2 54.150
RAZEM 54.150

23
d.3

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich, wyk.ręczn. m2

54.15 m2 54.150
RAZEM 54.150

24
d.3

KNR 4-01
0733-04

Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.cem.-wap.na ścianach płas-
kich ( ponad 5 m2 w 1 miejscu )

m2

27.08 m2 27.080
RAZEM 27.080

25
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

149.86 m2 149.860
RAZEM 149.860

26
d.3

KNR-W 5-08
0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłoŜu
z cegły

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

27
d.3

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

28
d.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT

m2

204.01 m2 204.010
RAZEM 204.010

29
d.3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

44.2 m 44.200
RAZEM 44.200

30
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych grub. 10 cm do ścian

m2

180.51 m2 180.510
RAZEM 180.510

31
d.3

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych grub. 2 cm do ościeŜy

m2

11.73 m2 11.730
RAZEM 11.730

32
d.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian

szt

722 szt 722.000
RAZEM 722.000

33
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

180.51 m2 180.510
RAZEM 180.510

34
d.3

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeŜach

m2

23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500

35
d.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

56.92 m 56.920
RAZEM 56.920

36
d.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

204.01 m2 204.010
RAZEM 204.010
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37

d.3
KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

192.26 m2 192.260
RAZEM 192.260

38
d.3

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ościeŜa o
szer. do 30 cm

m2

23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500

39
d.3

KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie Ŝywicy syntetycznej z róŜnobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
ręcznie /cokół/

m2

11.75 m2 11.750
RAZEM 11.750

40
d.3

KNR-W 2-02
0923-01 ana-
logia

Osłony okien folią polietylenową m2

23.99 m2 23.990
RAZEM 23.990

41
d.3

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

181.4 m2 181.400
RAZEM 181.400

42
d.3

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

43
d.3

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny 1
km
Krotność = 5

m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

4 POMIESZCZENIE NA ŚWIETLICĘ
44

d.4
KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

45
d.4

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 160 mm

m

5.2 m 5.200
RAZEM 5.200

46
d.4

KNR-W 4-01
0314-06

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych I NP 160 mm - jako oddzielna robota

m

5.2 m 5.200
RAZEM 5.200

47
d.4

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

52.08 m2 52.080
RAZEM 52.080

48
d.4

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2.07 m3 2.070
RAZEM 2.070

49
d.4

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.4

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

16.13 m2 16.130
RAZEM 16.130

51
d.4

KNR-W 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w tynku m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

52
d.4

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

53
d.4

KNR-W 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy - łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe inne niŜ beton)
układany w tynku

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

54
d.4

KNR-W 5-08
0303-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bez-
śrubowo

szt.
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8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
55

d.4
KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł
po rozburzonych ściankach

m

12.09 m 12.090
RAZEM 12.090

56
d.4

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za-
tarciem na ostro

m2

4.13 m2 4.130
RAZEM 4.130

57
d.4

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoŜy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2

52.08 m2 52.080
RAZEM 52.080

58
d.4

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

52.08 m2 52.080
RAZEM 52.080

59
d.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

52.08 m2 52.080
RAZEM 52.080

60
d.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

44.3 m 44.300
RAZEM 44.300

61
d.4

NNRNKB
202 2809-05

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańcza-
jąca

m

44.3 m 44.300
RAZEM 44.300

62
d.4

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

229.39 m2 229.390
RAZEM 229.390

63
d.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlowaniem nierówności

m2

229.39 m2 229.390
RAZEM 229.390

64
d.4

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "UNI GRUNT" m2

229.39 m2 229.390
RAZEM 229.390

65
d.4

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrot-
nym szpachlowaniem

m2

40.32 m2 40.320
RAZEM 40.320

66
d.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

52.08 m2 52.080
RAZEM 52.080

67
d.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

134.11 m2 134.110
RAZEM 134.110

68
d.4

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

4.6 m2 4.600
RAZEM 4.600

69
d.4

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

70
d.4

KNR-W 4-01
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o
pow. ponad 1.0 m2

m2

7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

71
d.4

KNR-W 5-08
0307-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowy-
ych w puszce szczękowej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

72
d.4

KNR-W 5-08
0309-01

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

5 ROBOTY ZEWNĘTRZNE - BUDOWA PLACU POSTOJOWEGO (kod CPV: 45213312 -3), CHODNIKA, PLACU
ZABAW DLA DZIECI (kod CPV: 45112723-9), BOISKA DO M INI PIŁKI NOśNEJ (kod CPV: 45212221-1), BIE śNI
ZE SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.18a



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.1 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych (powierzchnia całkowita)
73

d.5.1
KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500

5.2 Budowa placu postojowego
74

d.5.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

75
d.5.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 4

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

76
d.5.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

77
d.5.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

78
d.5.2

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

79
d.5.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

80
d.5.2

KNR 2-31
0115-03 ana-
logia

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z kru-
szywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm /przesiewka grub. 4
cm/

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

81
d.5.2

KNR 2-31
0115-04 ana-
logia

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z kru-
szywa łamanego 18 % - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = -4

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

82
d.5.2

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

97.6 m 97.600
RAZEM 97.600

83
d.5.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

5.3 Budowa chodnika wraz z opask ą wokół budynku
84

d.5.3
KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm
głębok.koryta

m2

256 m2 256.000
RAZEM 256.000

85
d.5.3

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za kaŜde
dalsze 5 cm głębok.koryta
Krotność = 4

m2

256 m2 256.000
RAZEM 256.000

86
d.5.3

KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

256 m2 256.000
RAZEM 256.000

87
d.5.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

256 m2 256.000
RAZEM 256.000

88
d.5.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = -5

m2

256 m2 256.000
RAZEM 256.000

89
d.5.3

KNR 2-31
0115-03 ana-
logia

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z kru-
szywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm /przesiewka grub. 4
cm/

m2

256 m2 256.000
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RAZEM 256.000

90
d.5.3

KNR 2-31
0115-04 ana-
logia

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z kru-
szywa łamanego 18 % - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = -4

m2

256 m2 256.000
RAZEM 256.000

91
d.5.3

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

92
d.5.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm m2

256 m2 256.000
RAZEM 256.000

93
d.5.3

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej
warstwie grubości 2 cm na podłoŜu gruntowym przy budynku

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

5.4 Plac zabaw dla dzieci do lat 9 o nawierzchni trawia stej - KOD CPV 45112723-9
94

d.5.4
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

450 m2 450.000
RAZEM 450.000

95
d.5.4

KNR 2-21
0606-06

Piaskownice - warstwa odsączająca Ŝwirowa m3

0.97 m3 0.970
RAZEM 0.970

96
d.5.4

KNR 2-21
0606-08 ana-
logia

Piaskownice drewniane m2

2.56 m2 2.560
RAZEM 2.560

97
d.5.4

KNR 2-21
0606-07

Piaskownice - wypełnienie piaskiem m3

1.55 m3 1.550
RAZEM 1.550

98
d.5.4

KNR 2-23
0308-01

MontaŜ zakupionych urządzeń zabawowych - wykonanie fundamentów betono-
wych z betonu Ŝwirowego o obj. 0.15 m3

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

99
d.5.4 wycena indy-

widualna

Dostarczenie urządzeń zabawowych:
- karuzela tarczowo-metalowa fi 150 szt 1 
- huśtawka Fela szt 1 
- ścianka wspinaczkowa szt. 1
- spręŜynowce: motor szt. 1, konik szt. 1, hipcio szt. 1, krokodyl szt. 1

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.5.4 wycena indy-

widualna

Dostarczenie wyposaŜenia dodatkowego:
- ławka z oparciem szt 2 
- kosz na śmieci szt. 2
- tablica informacyjna szt. 1

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.5.4

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

450.00 m2 450.000
RAZEM 450.000

102
d.5.4

KNR-W 2-02
1804-11

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozsta-
wie 2.1 m obsadzonych w gruncie  i obetonowanych

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

103
d.5.4

KNR 2-23
0404-04 ana-
logia

Furtka stalowa z profili zamkniętych ocynkowanych 2,00x1,50 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.5 Boisko trawiaste do mini piłki no Ŝnej
104

d.5.5
KNR-W 2-01
0225-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. III

m2

1350 m2 1350.000
RAZEM 1350.000

105
d.5.5

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat.I-IV głebok.
20 cm

m2

1345 m2 1345.000
RAZEM 1345.000

106
d.5.5

KNR-W 2-01
0221-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3
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910 m3 910.000

RAZEM 910.000
107

d.5.5
KNR-W 2-01
0221-08

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
kaŜde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

910 m3 910.000
RAZEM 910.000

108
d.5.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

1345 m2 1345.000
RAZEM 1345.000

109
d.5.5

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

1345 m2 1345.000
RAZEM 1345.000

110
d.5.5

KNR 2-31
0106-03 ana-
logia

Warstwa ziemi urodzajnej zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po za-
gęszcz.

m2

1345 m2 1345.000
RAZEM 1345.000

111
d.5.5

KNR 2-31
0106-04 ana-
logia

Warstwa ziemi urodzajnej zagęszczana mechanicznie - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 4

m2

1345 m2 1345.000
RAZEM 1345.000

112
d.5.5

KNR 2-23
0208-02

Jednokrotne zagęszczanie podłoŜa lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim ha

0.135 ha 0.135
RAZEM 0.135

113
d.5.5

KNR 2-23
0209-02

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie walcem kolczatką

m2

1345 m2 1345.000
RAZEM 1345.000

114
d.5.5

KNR 2-23
0211-02

Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem uŜytko-
wane ekstensywnie

m2

1345 m2 1345.000
RAZEM 1345.000

115
d.5.5

KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego o obj.0.3 m3 m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

116
d.5.5

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulej do słupków i stojaków bramek szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

117
d.5.5

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków bramek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

118
d.5.5

KNR 2-23
0201-01 ana-
logia

Rozścielenie wapna o gr.warstwy do 1 cm luzem - utrwalanie linii rozgranicza-
jących wapnem

m2

49 m2 49.000
RAZEM 49.000

119
d.5.5

KNR 2-21
0402-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej
na gruncie kat. III z nawoŜeniem

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

6 OGRODZENIE DZIAŁKI NR 241/1 - Kod CPV: 45342000-6
120
d.6

KNR-W 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - ro-
zebranie

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

121
d.6

KNR-W 2-01
0108-01

Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych ha

0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060

122
d.6

KNR-W 2-02
1804-11

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozsta-
wie 2.1 m obsadzonych w gruncie  i obetonowanych

m

284 m 284.000
RAZEM 284.000

123
d.6

KNR-W 2-02
1808-02

Wrota z furtkami wys. 1.5 m szer. wrót 3,5 m i furtki 1,5 m z siatki w ramach
stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
124
d.7

KNR 4-04
0201-05

Rozebranie murów o grub. 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powy-
Ŝej terenu

m3
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8 m3 8.000

RAZEM 8.000
125
d.7

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji wieŜb dachowych ze stolcami m2

68 m2 68.000
RAZEM 68.000

126
d.7

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

127
d.7

KNR-W 2-01
0215-04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

128
d.7

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - zasypanie szamb

m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

129
d.7

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

25 m3 25.000
RAZEM 25.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
UG Wiślica Skotniki Górne

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - kod CPV: 45421125-6
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie podokienników z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

3.59 m2 3.590
RAZEM 3.590

2
d.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

20.79 m2 20.790
RAZEM 20.790

3
d.1

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.6 m2

m2

1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080

4
d.1

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

2.87 m2 2.870
RAZEM 2.870

5
d.1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
montaŜ parapetów

m2

6.7 m2 6.700
RAZEM 6.700

6
d.1

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

2 WYMIANA POKRYCIA DACHU - kod CPV 45261213-0
2.1 Wymiana pokrycia dachu - świetlica
10

d.2.1
KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do uŜytku m

46.27 m 46.270
RAZEM 46.270

11
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do uŜytku m

12.34 m 12.340
RAZEM 12.340

12
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek pasów podrynnowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

14.03 m2 14.030
RAZEM 14.030

13
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

188.08 m2 188.080
RAZEM 188.080

14
d.2.1

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przedłuŜenie /
drewno impregnowane/

szt.

66.32 szt. 66.320
RAZEM 66.320

15
d.2.1

KNR-W 4-01
0417-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm /drewno
impregnowane/

m

15.42 m 15.420
RAZEM 15.420

16
d.2.1

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe - uzupełnienie
krokwi /drewno impregnowane/

m

3.86 m 3.860
RAZEM 3.860

17
d.2.1

KNR-W 4-01
0418-05

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm w odstępach /drewno
impregnowane/

m2

56.42 m2 56.420
RAZEM 56.420

18
d.2.1

KNR AT-09
0102-04

Folie układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,20 m m2

216.3 m2 216.300
RAZEM 216.300
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19

d.2.1
NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą powlekaną trapezową na
łatach

m2

216.3 m2 216.300
RAZEM 216.300

20
d.2.1

KNR-W 4-01
0419-05

Deski czołowe m

49.35 m 49.350
RAZEM 49.350

21
d.2.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - deska czołowa, gąsiory obróbki kominów

m2

25.56 m2 25.560
RAZEM 25.560

22
d.2.1

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

49.35 m 49.350
RAZEM 49.350

23
d.2.1

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

13.88 m 13.880
RAZEM 13.880

24
d.2.1

NNRNKB
202 0537-02
analogia

Podbitki wykonane blachą powlekaną trapezową m2

29.65 m2 29.650
RAZEM 29.650

2.2 Wymiana pokrycia dachu - sklep
25

d.2.2
KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do uŜytku m

13.73 m 13.730
RAZEM 13.730

26
d.2.2

KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do uŜytku m

3.66 m 3.660
RAZEM 3.660

27
d.2.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek pasów podrynnowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

4.17 m2 4.170
RAZEM 4.170

28
d.2.2

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

55.82 m2 55.820
RAZEM 55.820

29
d.2.2

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przedłuŜenie /
drewno impregnowane/

szt.

19.68 szt. 19.680
RAZEM 19.680

30
d.2.2

KNR-W 4-01
0417-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm /drewno
impregnowane/

m

4.58 m 4.580
RAZEM 4.580

31
d.2.2

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe - uzupełnienie
krokwi /drewno impregnowane/

m

1.14 m 1.140
RAZEM 1.140

32
d.2.2

KNR-W 4-01
0418-05

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm w odstępach /drewno
impregnowane/

m2

16.75 m2 16.750
RAZEM 16.750

33
d.2.2

KNR AT-09
0102-04

Folie układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,20 m m2

64.20 m2 64.200
RAZEM 64.200

34
d.2.2

NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą powlekaną trapezową na
łatach

m2

64.20 m2 64.200
RAZEM 64.200

35
d.2.2

KNR-W 4-01
0419-05

Deski czołowe m

14.65 m 14.650
RAZEM 14.650

36
d.2.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - deska czołowa, gąsiory obróbki kominów

m2

7.59 m2 7.590
RAZEM 7.590

37
d.2.2

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

14.65 m 14.650
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RAZEM 14.650

38
d.2.2

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

4.12 m 4.120
RAZEM 4.120

39
d.2.2

NNRNKB
202 0537-02
analogia

Podbitki wykonane blachą powlekaną trapezową m2

8.75 m2 8.750
RAZEM 8.750

3 OCIEPLENIE STROPU - kod CPV 45321000-3
3.1 Ocieplenie stropu - świetlica
40

d.3.1
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa grub. 15 cm - ocieplenie stropu

m2

154.23 m2 154.230
RAZEM 154.230

3.2 Ocieplenie stropu - sklep
41

d.3.2
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa grub. 15 cm - ocieplenie stropu

m2

45.77 m2 45.770
RAZEM 45.770

4 WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM - ko d CPV: 45321000-3; 45324000-4
4.1 Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem - świetlica
42

d.4.1
KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

16.11 m2 16.110
RAZEM 16.110

43
d.4.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

0.77 szt. 0.770
RAZEM 0.770

44
d.4.1

KNR-W 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach - mon-
taŜ krat z demontaŜu

m2

16.11 m2 16.110
RAZEM 16.110

45
d.4.1

KNR-W 2-02
1211-02

Kraty otwierane stalowe prętowe o pow. do 2 m2 osadzone w ścianach - mon-
taŜ kraty dzwiowej z demontaŜu

m2

1.54 m2 1.540
RAZEM 1.540

46
d.4.1

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru drzwi stalowych o pow.ponad 2 m2 m2

1.93 m2 1.930
RAZEM 1.930

47
d.4.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.49 m3 0.490
RAZEM 0.490

48
d.4.1

KNR-W 4-03
1133-07

DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

3.08 szt. 3.080
RAZEM 3.080

49
d.4.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

169.04 m2 169.040
RAZEM 169.040

50
d.4.1

KNR-W 5-08
0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłoŜu
z cegły

m

6.17 m 6.170
RAZEM 6.170

51
d.4.1

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

3.08 m 3.080
RAZEM 3.080

52
d.4.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

46.27 m 46.270
RAZEM 46.270

53
d.4.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych grub. 10 cm do ścian

m2

160.90 m2 160.900
RAZEM 160.900

54
d.4.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych grub. 2 cm do ościeŜy

m2

16.75 m2 16.750
RAZEM 16.750
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55

d.4.1
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian

szt

643.90 szt 643.900
RAZEM 643.900

56
d.4.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

160.90 m2 160.900
RAZEM 160.900

57
d.4.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeŜach

m2

16.75 m2 16.750
RAZEM 16.750

58
d.4.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

60.19 m 60.190
RAZEM 60.190

59
d.4.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

183.83 m2 183.830
RAZEM 183.830

60
d.4.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

147.02 m2 147.020
RAZEM 147.020

61
d.4.1

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ościeŜa o
szer. do 30 cm

m2

16.75 m2 16.750
RAZEM 16.750

62
d.4.1

KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie Ŝywicy syntetycznej z róŜnobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
ręcznie /cokół/

m2

13.88 m2 13.880
RAZEM 13.880

63
d.4.1

KNR-W 2-02
0923-01 ana-
logia

Osłony okien folią polietylenową m2

24.18 m2 24.180
RAZEM 24.180

64
d.4.1

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

185.07 m2 185.070
RAZEM 185.070

65
d.4.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

2.31 m3 2.310
RAZEM 2.310

66
d.4.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny 1
km
Krotność = 5

m3

2.31 m3 2.310
RAZEM 2.310

4.2 Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem - sk lep
67

d.4.2
KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

4.78 m2 4.780
RAZEM 4.780

68
d.4.2

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

0.23 szt. 0.230
RAZEM 0.230

69
d.4.2

KNR-W 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach - mon-
taŜ krat z demontaŜu

m2

4.78 m2 4.780
RAZEM 4.780

70
d.4.2

KNR-W 2-02
1211-02

Kraty otwierane stalowe prętowe o pow. do 2 m2 osadzone w ścianach - mon-
taŜ kraty dzwiowej z demontaŜu

m2

0.46 m2 0.460
RAZEM 0.460

71
d.4.2

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru drzwi stalowych o pow.ponad 2 m2 m2

0.57 m2 0.570
RAZEM 0.570

72
d.4.2

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3
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0.14 m3 0.140

RAZEM 0.140
73

d.4.2
KNR-W 4-03
1133-07

DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

0.92 szt. 0.920
RAZEM 0.920

74
d.4.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

50.17 m2 50.170
RAZEM 50.170

75
d.4.2

KNR-W 5-08
0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłoŜu
z cegły

m

1.83 m 1.830
RAZEM 1.830

76
d.4.2

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

0.92 m 0.920
RAZEM 0.920

77
d.4.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

13.73 m 13.730
RAZEM 13.730

78
d.4.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych grub. 10 cm do ścian

m2

47.75 m2 47.750
RAZEM 47.750

79
d.4.2

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych grub. 2 cm do ościeŜy

m2

4.97 m2 4.970
RAZEM 4.970

80
d.4.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian

szt

191.10 szt 191.100
RAZEM 191.100

81
d.4.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

47.75 m2 47.750
RAZEM 47.750

82
d.4.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeŜach

m2

4.97 m2 4.970
RAZEM 4.970

83
d.4.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

17.86 m 17.860
RAZEM 17.860

84
d.4.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

46.54 m2 46.540
RAZEM 46.540

85
d.4.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

43.63 m2 43.630
RAZEM 43.630

86
d.4.2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ościeŜa o
szer. do 30 cm

m2

4.97 m2 4.970
RAZEM 4.970

87
d.4.2

KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie Ŝywicy syntetycznej z róŜnobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
ręcznie /cokół/

m2

4.12 m2 4.120
RAZEM 4.120

88
d.4.2

KNR-W 2-02
0923-01 ana-
logia

Osłony okien folią polietylenową m2

7.17 m2 7.170
RAZEM 7.170

89
d.4.2

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

54.93 m2 54.930
RAZEM 54.930
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90

d.4.2
KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

0.69 m3 0.690
RAZEM 0.690

91
d.4.2

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny 1
km
Krotność = 5

m3

0.69 m3 0.690
RAZEM 0.690

5 REMONT POMIESZCZEŃ WC - KOD CPV: 45262700-8
5.1 Roboty budowlane
92

d.5.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaŜ drzwi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.5.1

KNR-W 4-01
0333-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

94
d.5.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450

95
d.5.1

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach
prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto-
nów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

96
d.5.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

97
d.5.1

KNR-W 4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

98
d.5.1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

99
d.5.1

KNR-W 4-01
0314-06

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

m

0.8 m 0.800
RAZEM 0.800

100
d.5.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

15.79 m2 15.790
RAZEM 15.790

101
d.5.1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

1.18 m3 1.180
RAZEM 1.180

102
d.5.1

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

1.18 m3 1.180
RAZEM 1.180

103
d.5.1

KNR-W 4-01
0203-01

Wykonanie ławy fundamentowej z betonu monolitycznego pod komin m3

1.18 m3 1.180
RAZEM 1.180

104
d.5.1

KNR-W 4-01
0601-03

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa-
mi papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2
cm i dodaniem środka wodoszczelnego

m2

2.35 m2 2.350
RAZEM 2.350

105
d.5.1

KNR-W 2-02
0128-05

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych m

51 m 51.000
RAZEM 51.000

106
d.5.1

KNR-W 2-02
0129-01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami gr. 1/4 ceg. m2

86.36 m2 86.360
RAZEM 86.360

107
d.5.1

KNR-W 4-01
0203-13

Czapka kominowa z betonu monolitycznego m2

2.45 m2 2.450
RAZEM 2.450
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108

d.5.1
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

109
d.5.1

KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm m2

1.26 m2 1.260
RAZEM 1.260

110
d.5.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym /chudy beton grub. 5 cm/

m3

0.71 m3 0.710
RAZEM 0.710

111
d.5.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe z wywinięciem na ściany

m2

15.2 m2 15.200
RAZEM 15.200

112
d.5.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych grub. 10 cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

14.1 m2 14.100
RAZEM 14.100

113
d.5.1

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe z wywinięciem na ściany

m2

15.2 m2 15.200
RAZEM 15.200

114
d.5.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro

m2

14.1 m2 14.100
RAZEM 14.100

115
d.5.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmianę grub. o 10 mm /docelowo 5 cm/
Krotność = 3

m2

14.1 m2 14.100
RAZEM 14.100

116
d.5.1

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

117
d.5.1

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i kominach m2

53.44 m2 53.440
RAZEM 53.440

118
d.5.1

KNR-W 2-02
1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

119
d.5.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

120
d.5.1

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej / do wys. 2 m/ m2

46.75 m2 46.750
RAZEM 46.750

121
d.5.1

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
naroŜnikowe

m

21.8 m 21.800
RAZEM 21.800

122
d.5.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

14.1 m2 14.100
RAZEM 14.100

123
d.5.1

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

19.6 m2 19.600
RAZEM 19.600

124
d.5.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "UNI GRUNT" m2

44.9 m2 44.900
RAZEM 44.900

125
d.5.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

14.1 m2 14.100
RAZEM 14.100

126
d.5.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

39.96 m2 39.960
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RAZEM 39.960

127
d.5.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

128
d.5.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny 1
km
Krotność = 5

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

5.2 Instalacja wod. - kan. 
129

d.5.2
KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

10.9 m 10.900
RAZEM 10.900

130
d.5.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

10.9 m 10.900
RAZEM 10.900

131
d.5.2

KNR-W 2-15
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

132
d.5.2

KNR 0-31
0113-05

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem wzdłuŜ-
nym; rurociąg o śr. 20 mm

m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

133
d.5.2

KNR-W 2-15
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.5.2

KNR-W 2-15
0122-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.5.2

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 15 mm /zawory do wc/

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

136
d.5.2

KNR-W 2-15
0115-09

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

137
d.5.2

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do baterii o połącze-
niu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

138
d.5.2

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.5.2

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320

140
d.5.2

KNR-W 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

141
d.5.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm /wyjście za ścianę z
zakorkowaniem/

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

142
d.5.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

143
d.5.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

144
d.5.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

145
d.5.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.
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2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
146

d.5.2
KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

147
d.5.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

148
d.5.2 wycena indy-

widualna

Przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z podłączeniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

149
d.5.2 wycena indy-

widualna

Przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z podłączeniem - dostarczenie
oczyszczalni

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.3 Instalacja elektryczna
150

d.5.3
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

151
d.5.3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

152
d.5.3

KNR-W 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy - łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe inne niŜ beton)
układany w tynku

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

153
d.5.3

KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłoŜu z cegły

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

154
d.5.3

KNR-W 5-08
0303-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bez-
śrubowo

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

155
d.5.3

KNR-W 5-08
0307-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowy-
ych w puszce szczękowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

156
d.5.3

KNR-W 5-08
0309-01

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

157
d.5.3

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

158
d.5.3

KNR-W 5-08
0504-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwykłych przy-
kręcanych,

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

6 REMONT POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH
6.1 Roboty remontowo - budowlane
159

d.6.1
KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka trzonów kuchni licowanych kaflami m3

1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800

160
d.6.1

KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych wraz ze sceną m2

90.27 m2 90.270
RAZEM 90.270

161
d.6.1

KNR-W 4-01
0439-03

Rozebranie legarów podłogowych i konstrukcji sceny m

150.46 m 150.460
RAZEM 150.460

162
d.6.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

26.46 m2 26.460
RAZEM 26.460
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163

d.6.1
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym /chudy beton grub. 5 cm/

m3

5.84 m3 5.840
RAZEM 5.840

164
d.6.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe z wywinięciem na ściany

m2

128.4 m2 128.400
RAZEM 128.400

165
d.6.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych grub. 10 cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

116.73 m2 116.730
RAZEM 116.730

166
d.6.1

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe z wywinięciem na ściany

m2

122.57 m2 122.570
RAZEM 122.570

167
d.6.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro

m2

116.73 m2 116.730
RAZEM 116.730

168
d.6.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmianę grub. o 10 mm /docelowo 5 cm/
Krotność = 3

m2

116.73 m2 116.730
RAZEM 116.730

169
d.6.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaŜ drzwi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.6.1

KNR-W 2-02
1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

171
d.6.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600

172
d.6.1

KNR-W 2-02
20202-01
analogia

Konstrukcja naroŜnej śceny m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

173
d.6.1

KNR-W 2-02
1036-02 ana-
logia

Obicie konstrukcji sceny z listew drewnianych szer. do 12 cm m2

7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

174
d.6.1

KNR-W 2-02
1036-09

Lakierowanie dwukrotne m2

7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

175
d.6.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

116.73 m2 116.730
RAZEM 116.730

176
d.6.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

53.91 m 53.910
RAZEM 53.910

177
d.6.1

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej /ułoŜenie fartucha z
glazury/

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

178
d.6.1

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

304.51 m2 304.510
RAZEM 304.510

179
d.6.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "UNI GRUNT" m2

304.51 m2 304.510
RAZEM 304.510

180
d.6.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

116.73 m2 116.730
RAZEM 116.730
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181

d.6.1
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

99.76 m2 99.760
RAZEM 99.760

182
d.6.1

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrot-
nym szpachlowaniem

m2

81.02 m2 81.020
RAZEM 81.020

183
d.6.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

8 m3 8.000
RAZEM 8.000

184
d.6.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny 1
km
Krotność = 5

m3

8 m3 8.000
RAZEM 8.000

6.2 Instalacja wod. - kan. i monta Ŝ kuchni gazowej na gaz z butli
185

d.6.2
KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

186
d.6.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

187
d.6.2

KNR-W 2-15
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

188
d.6.2

KNR 0-31
0113-05

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem wzdłuŜ-
nym; rurociąg o śr. 20 mm

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

189
d.6.2

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

190
d.6.2

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do baterii o połącze-
niu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

191
d.6.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

192
d.6.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.6.2

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

194
d.6.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

195
d.6.2

KNR-W 2-15
0314-09

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.3 Instalacja c.o. z kominka z płaszczem wodnym
196

d.6.3
KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

197
d.6.3

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

198
d.6.3

KNR-W 4-01
0203-01

Wykonanie ławy fundamentowej z betonu monolitycznego pod kominek m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

199
d.6.3

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
200

d.6.3
KNR-W 5-08
0109-07

Rury winidurowe karbowane (giętkie) m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

201
d.6.3

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
układanych w posadzkach

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

202
d.6.3

KNR-W 2-15
0418-06

Grzejniki stalowe dwupłytowe szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

203
d.6.3

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

204
d.6.3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

205
d.6.3 wycena indy-

widualna

MontaŜ kominka z płaszczem wodnym /bez obudowy/ wraz z instalacją i urzą-
dzeniami pompowymi i zabezpieczającymi

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

206
d.6.3

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

207
d.6.3

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

6.4 Instalacja elektryczna
208

d.6.4
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

234.72 m 234.720
RAZEM 234.720

209
d.6.4

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd m

234.72 m 234.720
RAZEM 234.720

210
d.6.4

KNR-W 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy - łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe inne niŜ beton)
układany w tynku

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

211
d.6.4

KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłoŜu z cegły

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

212
d.6.4

KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłoŜu z cegły - pod lampy zewnętrzne

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

213
d.6.4

KNR-W 5-08
0303-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bez-
śrubowo

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

214
d.6.4

KNR-W 5-08
0303-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bez-
śrubowo - pod lampy zewnętrzne

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

215
d.6.4

KNR-W 5-08
0307-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowy-
ych w puszce szczękowej

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

216
d.6.4

KNR-W 5-08
0307-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowy-
ych w puszce szczękowej - pod lampy zewnętrzne

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

217
d.6.4

KNR-W 5-08
0309-01

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych

szt.

5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000

218
d.6.4

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

219
d.6.4

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach kotwiących (il.mocowań 2) - pod lampy zewnętrzne

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

220
d.6.4

KNR-W 5-08
0504-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwykłych przy-
kręcanych,

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

221
d.6.4

KNR-W 5-08
0504-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwykłych przy-
kręcanych - lampy zewnętrzne

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

7 ROBOTY ZEWNĘTRZNE - BUDOWA PLACU POSTOJOWEGO (kod CPV: 45213312 -3), CHODNIKA, PLACU
ZABAW DLA DZIECI (kod CPV: 45112723-9), BOISKA DO P IŁKI SIATKOWEJ (kod CPV: 45212221-1)

7.1 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych (powierzchnia całkowita)
222

d.7.1
KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.18 ha 0.180
RAZEM 0.180

7.2 Budowa placu postojowego
223

d.7.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

182 m2 182.000
RAZEM 182.000

224
d.7.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 4

m2

182 m2 182.000
RAZEM 182.000

225
d.7.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

182 m2 182.000
RAZEM 182.000

226
d.7.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

182 m2 182.000
RAZEM 182.000

227
d.7.2

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

182 m2 182.000
RAZEM 182.000

228
d.7.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

182 m2 182.000
RAZEM 182.000

229
d.7.2

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

230
d.7.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

182 m2 182.000
RAZEM 182.000

7.3 Budowa chodnika wraz ze schodami wej ściowymi i opask ą wokół budynku
231

d.7.3
KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm
głębok.koryta

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

232
d.7.3

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za kaŜde
dalsze 5 cm głębok.koryta
Krotność = 4

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

233
d.7.3

KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

234
d.7.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000
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235

d.7.3
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = -5

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

236
d.7.3

KNR 2-31
0115-03 ana-
logia

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z kru-
szywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm /przesiewka grub. 4
cm/

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

237
d.7.3

KNR 2-31
0115-04 ana-
logia

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z kru-
szywa łamanego 18 % - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = -4

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

238
d.7.3

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

239
d.7.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

240
d.7.3

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej
warstwie grubości 2 cm na podłoŜu gruntowym przy budynku

m2

28.2 m2 28.200
RAZEM 28.200

241
d.7.3

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm - rozbiórka schodów betonowych

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

242
d.7.3

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.03 t 0.030
RAZEM 0.030

243
d.7.3

KNR-W 2-02
0219-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100

7.4 Plac zabaw dla dzieci do lat 9 o nawierzchni trawia stej - KOD CPV 45112723-9
244

d.7.4
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

245
d.7.4

KNR 2-21
0606-06

Piaskownice - warstwa odsączająca Ŝwirowa m3

0.97 m3 0.970
RAZEM 0.970

246
d.7.4

KNR 2-21
0606-08 ana-
logia

Piaskownice drewniane m2

2.56 m2 2.560
RAZEM 2.560

247
d.7.4

KNR 2-21
0606-07

Piaskownice - wypełnienie piaskiem m3

1.55 m3 1.550
RAZEM 1.550

248
d.7.4

KNR 2-23
0308-01

MontaŜ zakupionych urządzeń zabawowych - wykonanie fundamentów betono-
wych z betonu Ŝwirowego o obj. 0.15 m3

m3

1.05 m3 1.050
RAZEM 1.050

249
d.7.4 wycena indy-

widualna

Dostarczenie urządzeń zabawowych:
- karuzela tarczowo-metalowa fi 150 szt 1 
- huśtawka Fela szt 1 
- ścianka wspinaczkowa szt. 1
- spręŜynowce: kotek szt. 1, kwiatek 2 szt. 2

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

250
d.7.4 wycena indy-

widualna

Dostarczenie wyposaŜenia dodatkowego:
- ławka z oparciem szt 2 
- kosz na śmieci szt. 2
- tablica informacyjna szt. 1

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

251
d.7.4

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

250.00 m2 250.000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.18a



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 250.000

252
d.7.4

KNR-W 2-02
1804-11

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozsta-
wie 2.1 m obsadzonych w gruncie  i obetonowanych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

253
d.7.4

KNR 2-23
0404-04 ana-
logia

Furtka stalowa z profili zamkniętych ocynkowanych 2,00x1,50 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.5 Boisko trawiaste do mini piłki no Ŝnej
254

d.7.5
KNR-W 2-01
0221-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

72 m3 72.000
RAZEM 72.000

255
d.7.5

KNR-W 2-01
0221-08

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
kaŜde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

72 m3 72.000
RAZEM 72.000

256
d.7.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

360 m2 360.000
RAZEM 360.000

257
d.7.5

KNR 2-31
0106-03 ana-
logia

Warstwa ziemi urodzajnej zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po za-
gęszcz.

m2

360 m2 360.000
RAZEM 360.000

258
d.7.5

KNR 2-31
0106-04 ana-
logia

Warstwa ziemi urodzajnej zagęszczana mechanicznie - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 4

m2

360 m2 360.000
RAZEM 360.000

259
d.7.5

KNR 2-23
0208-02

Jednokrotne zagęszczanie podłoŜa walcem gładkim ha

0.036 ha 0.036
RAZEM 0.036

260
d.7.5

KNR 2-23
0209-02

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie walcem kolczatką

m2

360 m2 360.000
RAZEM 360.000

261
d.7.5

KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego o obj.0.3 m3 m3

0.71 m3 0.710
RAZEM 0.710

262
d.7.5

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulej do słupków i stojaków bramek szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

263
d.7.5

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków bramek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

264
d.7.5

KNR 2-23
0201-01 ana-
logia

Rozścielenie wapna o gr.warstwy do 1 cm luzem - utrwalanie linii rozgranicza-
jących wapnem

m2

12.15 m2 12.150
RAZEM 12.150
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont OSP Łatanice UG Wi ślica

1 WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU - kod CPV: 45324000-4
1

d.1
KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach

m2

87.22 m2 87.220
RAZEM 87.220

2
d.1

KNNR 3
0601-03

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej ościeŜy o szer.do 15
cm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m2

3.32 m2 3.320
RAZEM 3.320

4
d.1

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - demon-
taŜ bramy

m2

10.05 m2 10.050
RAZEM 10.050

5
d.1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

3.82 m3 3.820
RAZEM 3.820

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-13 ana-
logia

Wykucie z muru uchwytów flagowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR-W 4-03
0603-03

DemontaŜ i montaŜ opraw Ŝarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaŜ drzwi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaŜ bramy m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

10
d.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich wyk.ręczn. m2

203.94 m2 203.940
RAZEM 203.940

11
d.1

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie m2

11.8 m2 11.800
RAZEM 11.800

12
d.1

KNR-W 5-08
0101-02

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłoŜu
gazobetonowym

m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

13
d.1

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

14.5 m 14.500
RAZEM 14.500

14
d.1

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT m2

217.84 m2 217.840
RAZEM 217.840

15
d.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

203.94 m2 203.940
RAZEM 203.940

16
d.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

203.94 m2 203.940
RAZEM 203.940

17
d.1

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ościeŜa o
szer. do 30 cm

m2

11.8 m2 11.800
RAZEM 11.800
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18

d.1
KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie Ŝywicy syntetycznej z róŜnobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
ręcznie na cokole

m2

31 m2 31.000
RAZEM 31.000

19
d.1

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

5.25 m2 5.250
RAZEM 5.250

20
d.1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

21
d.1

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - gzyms m2

36.96 m2 36.960
RAZEM 36.960

22
d.1

KNR 0-19
1023-12

MontaŜ drzwi wejściowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1

KNR-W 2-02
1206-01 ana-
logia

Wrota stalowe do garaŜy otwierane o pow. do 6 m2 - montaŜ bramy uchylnej m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

24
d.1

KNR-W 5-08
0404-07

MontaŜ szafki elektrycznej wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie
do gotowego podłoŜa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej
warstwie grubości 2 cm na podłoŜu gruntowym przy budynku

m2

31.8 m2 31.800
RAZEM 31.800

27
d.1

KNR-W 2-02
0923-01 ana-
logia

Osłony okien folią polietylenową m2

27.17 m2 27.170
RAZEM 27.170

28
d.1

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

231.11 m2 231.110
RAZEM 231.110

29
d.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200

30
d.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200

2 DOJŚCIA DO BUDYNKU, UTWARDZENIE PLACU - kod CPV 4523316 1-5
31

d.2
KNR-W 2-01
0203-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - koryto

m3

18 m3 18.000
RAZEM 18.000

32
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

33
d.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

34
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

35
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2
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60 m2 60.000

RAZEM 60.000
36

d.2
KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

37
d.2

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

38
d.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

39
d.2

KNNR 6
0404-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

40
d.2

KNR-W 2-01
0506-07

Plantowanie i obrobienie na czysto korony skarp, nasypów i wykopów - kat. gr.
I-III

m2

52 m2 52.000
RAZEM 52.000

41
d.2

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2

52 m2 52.000
RAZEM 52.000

42
d.2

KNR-W 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kaŜdy nast. 1 cm humusu
Krotność = 5

m2

52 m2 52.000
RAZEM 52.000

3 REMONT OGRODZENIA - kod CPV 45342000-6
43

d.3
KNR-W 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

44
d.3

KNR-W 2-25
0312-03

Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalow.ze słupkami przybramowymi
z rur lub kształtowniów stalowych - rozebranie

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

45
d.3

KNR-W 2-25
0312-03 ana-
logia

Furtki z siatki w ramach z kształtowników stalow.ze słupkami przybramowymi z
rur lub kształtowniów stalowych - rozebranie

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

46
d.3

KNR-W 2-02
1804-11

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozsta-
wie 2.1 m obsadzonych w gruncie  i obetonowanych

m

136 m 136.000
RAZEM 136.000

47
d.3

KNR-W 2-02
1804-11 ana-
logia

Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych wys. 1.5 m na słupkach sta-
lowych  obsadzonych w gruncie  i obetonowanych

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

48
d.3

KNR-W 2-02
1808-02 ana-
logia

Wrota z furtkami wys. 1.5 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m - ogrodzenia systemo-
we

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4 DOSTARCZENIE I MONTAś PLACU ZABAW - kod CPV 45112723-9
49

d.4 wycena indy-
widualna

Dostarczenie wyposaŜenia placu zabaw:
- huśtawka waŜka szt 1 /1800 zł/
- spręŜynowiec "koniczynka" szt. 1 /1100 zł/
- spręŜynowiec "Ŝabka" szt. 1 /1100 zł/
- spręŜynowiec "kogucik" szt. 1 /1150 zł/

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.4

KNR 2-23
0308-01

MontaŜ zakupionych urządzeń zabawowych - wykonanie fundamentów betono-
wych z betonu Ŝwirowego o obj. 0.15 m3

m3

0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.18a



Załącznik 13

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zawartość:

– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Remont budynku Ochotniczej 

Straży  Pożarnej,  ogrodzenia  i  zagospodarowanie  terenu  działki  Nr  424/13  w 

Łatanicach gmina Wiślica.

– Urządzanie miejsc rekreacji społecznej w miejscowościach Skotniki Dolne i Skotniki 

Górne.
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Specyfikacja Techniczna  
Wykonania i Odbioru Robót  

 

Remont budynku  
Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej,  

ogrodzenia i zagospodarowanie  
terenu działki Nr 424/13  

w Łatanicach  gmina Wi ślica. 
   
       Lokalizacja:   Działka  oznaczona  w ewidencji  gruntów  
                             Nr 424/13, połoŜona w Łatanicach, gmina 
                             Wiślica  

_____________________________________ 
 

Urządzanie miejsc rekreacji społecznej  
w miejscowo ściach  

Skotniki Dolne i Skotniki Górne 
                  

       Lokalizacja:   Działki oznaczone w ewidencji gruntów:  
                             Nr 241/1 w Skotnikach Dolnych 
                             Nr 115/1 w Skotnikach Górnych     
                             gmina Wiślica 

_____________________________________                
 

        Inwestor:   Gmina Wi ślica   
                             ul. Okopowa 8  
                             28-160 Wiślica   
      
        Opracował:   mgr inŜ. Krzysztof Tometczak  
                                       os. Marsz. Piłsudskiego 1/4 
                                       28-100 Busko–Zdrój  
                                       upr. bud. KI – 139/90  

 
                                       Busko–Zdrój   Styczeń  ‘2009 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
          dotyczące  wykonania  i odbioru robót  związanych  z rozbiórką elementów dróg,  
          ogrodzeń podczas  realizacji  zadania  pn.  Remont budynku Ochotniczej StraŜy  
          PoŜarnej, ogrodzenia i zagospodarowanie terenu działki Nr 424/13 w Łatanicach   
          gmina Wiślica (Lokalizacja: Działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 424/13,  
       połoŜona w Łatanicach, gmina Wiślica).  Urządzanie miejsc rekreacji społecznej  
          w miejscowościach Skotniki Dolne i Skotniki Górne (Lokalizacja: Działki  
          oznaczone w ewidencji gruntów: Nr 241/1 w Skotnikach Dolnych Nr 115/1  
          w Skotnikach Górnych, gmina Wiślica) – drogi i chodniki wewnętrzne. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
          i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
         związanych z rozbiórką: 

- warstw nawierzchni, 
- krawęŜników, obrzeŜy i oporników, 
- chodników, 

1.4.  Określenia podstawowe 
          Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  
          polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania  
          ogólne” pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez InŜyniera. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 
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inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 
dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty 
rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez InŜyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w 
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
− dla krawęŜników ,obrzeŜy - mb (metr bieŜący), 
   

8. ODBIÓR ROBÓT 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z 

ułoŜeniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
− b) dla rozbiórki krawęŜników ,obrzeŜy: 
− rozebranie krawęŜników, ław betonowych, obrzeŜy, 
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
9. Materiały z rozbiórki tj. płyty chodnikowe, obrzeŜa , krawęŜniki, kruszywo,   naleŜą 

do Inwestora 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne 

iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na 

gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i 

walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z 

trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
         dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników  
         betonowych podczas realizacji inwestycji pn. .  Remont budynku Ochotniczej StraŜy  
          PoŜarnej, ogrodzenia i zagospodarowanie terenu działki Nr 424/13 w Łatanicach   
          gmina Wiślica (Lokalizacja: Działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 424/13,  
       połoŜona w Łatanicach, gmina Wiślica).  Urządzanie miejsc rekreacji społecznej  
          w miejscowościach Skotniki Dolne i Skotniki Górne (Lokalizacja: Działki  
          oznaczone w ewidencji gruntów: Nr 241/1 w Skotnikach Dolnych Nr 115/1  
          w Skotnikach Górnych, gmina Wiślica) 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i    
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawęŜników: 
− betonowych na ławie betonowej z oporem , 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
        Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  
       i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
− krawęŜniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników 
betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje 
krawęŜników betonowych: 
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
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− prostokątne         - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

 W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się 
odmiany: 
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

 W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     
BN-80/6775-03/04 [15]. 
2.4. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 
tablicy 1. 

Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 

 

a) krawęŜnik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) krawęŜnik rodzaju „b” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników 

 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 
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Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 

krawęŜnika krawęŜnika l b h c d R 

U 
a 100 

20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

 

D 

 

b 

 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.3. Składowanie 

 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ 
szerokość krawęŜnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników 

 Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 
30. W przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa 
krawęŜników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
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 Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej 
niŜ „32,5” wg PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-
88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo naleŜy 
przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypkę i do 
zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ 
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna być odmiany „1” i 
odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
10. ławy betonowej - beton klasy B 15 , wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 
koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
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5.3.1. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym 
naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i wynosi 12 cm na zjazdach i przejściach 3 cm.   W 
rejonie skrzyŜowania z ul. Świętokrzyską krawęŜnik powinien być ustawiony na wysokości 
istniejącego pobocza ( krawęŜnik zatopiony).  Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony 
chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.Ustawienie krawęŜników powinno 
być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.3. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy 
wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 
1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą 
naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać 
co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawęŜników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi  do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości 
i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie  
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje 
się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1 mm. Kraw ęŜniki powinny posiadać aprobatę techniczną. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na 

kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać  1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać  ± 2 

cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch 

punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 
O częstotliwości i zakresie pomiarów kontrolnych zdecyduje InŜynier w zaleŜności od 
potrzeb. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
         Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawęŜników na podsypce  cementowo-piaskowej, 
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 

1982 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
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         dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej  
         kostki betonowej podczas realizacji inwestycji pn.  .  Remont budynku Ochotniczej  
         StraŜy PoŜarnej, ogrodzenia i zagospodarowanie terenu działki Nr 424/13  
         w Łatanicach  gmina Wiślica (Lokalizacja: Działka oznaczona w ewidencji  
         gruntów Nr 424/13, połoŜona w Łatanicach, gmina Wiślica).  Urządzanie miejsc  
         rekreacji społecznej w miejscowościach Skotniki Dolne i Skotniki Górne  
         (Lokalizacja: Działki oznaczone w ewidencji gruntów: Nr 241/1 w Skotnikach  
         Dolnych Nr 115/1 w Skotnikach Górnych, gmina Wiślica) 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST 
 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej  w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe  
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

                       Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową  o 
grubości 80 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
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 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-
06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej 
niŜ 4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   
klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom  

PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

    NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym 
wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na 

niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 



D-08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 17 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o  WP ≥ 35 [6] 
w uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 
           Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 
[3].Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. 
Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa odsączająca 
 JeŜeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST  
D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest 
ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm 
wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do 
ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu 
nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 
moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w SST D-
05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
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− głębokości koryta:  
− o szerokości do 3 m:    ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
pkt 5.5 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na 
kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ 
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

   Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 
cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
     Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 
kostki betonowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

    Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa 
chodnikowego podczas realizacji inwestycji pn.  
Budowa chodnika przy ul. Tarnowskiej i Zaścianek w Nowym Korczynie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
11. obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
12. Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
13. cement wg PN-B-19701 [7], 
14. piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 
 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
15. obrzeŜe niskie - On, 
16. obrzeŜe wysokie - Ow. 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeŜa dzieli się na: 
17. gatunek 1  - G1, 
18. gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 
x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ±±±± 8 ± 12 

b,   h ±±±± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeŜa chodnikowe 
naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość 
obrzeŜa. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25  i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],  a 
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 
2. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 



D-08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 24 

 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 
 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i 
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być 
obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań InŜynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić 
na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości 
i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez 
przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
− koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
− podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
− ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
19. linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
20. niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m 

długości obrzeŜa, 
21. wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
   Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
        Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
22. wykonane koryto, 
23. wykonana podsypka. 
24.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
2. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
3. dostarczenie materiałów, 
4. wykonanie koryta, 
5. rozścielenie i ubicie podsypki, 
6. ustawienie obrzeŜa, 
7. wypełnienie spoin, 
8. obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
9. wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
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parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

 

 
 

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 
1. Rozdzielnica główna, wewn. linia zasilająca.  
    Rozdzielnica główna istniejąca. Układ pomiaru energii elektrycznej bezpośredni – 
bez  
    zmian  
 
2. Instalacja oświetleniowa.  
    NatęŜenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodne z PN/84/E-
02033  
    ”Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. Oświetlenie poszczególnych 
pomieszczeń  
    za pomocą opraw wyposaŜonych w źródła światła: świetlówki kompaktowe i 
liniowe  
    Instalacja oraz oprawy metalhalogenkowe kasetonowe. 
 
3. Instalacja odgromowa. 
    Instalacja odgromowa budynku wykonana zwodami poziomymi niskimi drutem 
stalowym  
    ocynkowanym DFe-Zn ø8mm na dachu budynku. Wszystkie metalowe części 
urządzeń  
    znajdujące się na dachu przyłączone do zwodów poziomych. Jako przewody  
    odprowadzające konstrukcja budynku.  
 
4. Ochrona P.POś i BHP.  
    Bezpieczeństwo i ppoŜ. budynku:  
     -  budynek wyposaŜony w przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu zlokalizowany nad     
        tablicą TG  
     -  obiekt wyposaŜony w instalację odgromową  
      
5. Uwagi wykonawcze.  
    - System ochrony od poraŜeń – samoczynne odłączenia zasilania w układzie TN-   
      C-S.   
      Skuteczność ochrony sprawdzić po wykonaniu instalacji na drodze pomiaru.  
    - Instalacja prowadzona w ciągach w korytkach kablowych lub w konstrukcji ścian 
      lekkich – osprzęt montować na wysokościach: łączniki +1,4m, gniazda 0,8m.  
    - Standard osprzętu uzgodnić z inwestorem -całość instalacji wykonać zgodnie  
      z obowiązującymi przepisami i normami.  
    - Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm -dla wykonania uziemień. Bednarka  
      ocynkowana powinna spełniać wymagania PN-67/H-92325 .  
    - Odbiór materiałów na budowie Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze  
      świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru  
      technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod  
      względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  
    - Składowanie materiałów na budowie materiały takie jak: przewody, tabliczki     
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      bezpiecznikowe, źródła światła, oprawy oświetleniowe, szafy oświetleniowe, itp. 
      mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach  
      przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych. Wykonawca robót  
      ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania  
      zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robot z wymaganiami norm  
      i przepisów.  
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

SPIS TREŚCI  

 ZAKRES 03.3.  WYKOŃCZENIE ELEWACJI  

ROZDZIAŁ 01 - WYMAGANIA OGÓLNE  
01.1 Odbiór podłoŜa  
01.2 Określenie robót  
01.3 Warunki wykonania robót  

ROZDZIAŁ 02 - OPIS ROBÓT  
2.1 Tynk akrylowy malowany farbą akrylową  
2.2 Boazeria modrzewiowa  
2.3 Obróbki blacharskie  

 ZAKRES 03.5.  POKRYCIE DACHOWE  

ROZDZIAŁ 01 - WYMAGANIA TECHNICZNE  
01.1 - Składowanie na terenie budowy  
01.2 - Uszkodzenia  
01.3 - Nieciągłość pokrycia dachu, obróbki blacharskie  
01.4 - Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych  

ROZDZIAŁ 02 - OPIS ROBÓT  
02.A  POKRYCIE DACHOWE  
02.A.01 – Podkład dla pokrycia  
02.A.02 – Układ warstw  
02.A.03 – Połacie dachowe  
02.A 04 – Krawędzie połaci dachowych  

                          02.A.05 – Wyloty pionów wentylacji grawitacyjnej  
02.A.06 – Wyloty odpowietrzenia kanalizacji  

 ZAKRES 03.6.  STOLARKA I ŚLUSARKA  

ROZDZIAŁ 01 - WYMAGANIA TECHNICZNE  
01.A WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
01.A.01 – Projekt wykonawczy  
01.A.02 – Wymiarowanie elementów  
01.A.03 – UŜywane materiały  
01.A.04 – Przegląd okuć  
01.A.05 – Okucia – Zamki  
01.A.06 – Wymagane parametry  

01.B SZKLENIE ELEMENTÓW  
01.B.01  - Postanowienia ogólne  
01.B.02  - Dopuszczenie do uŜycia  
01.B.03  - Grubości  
01.B.04  - Mocowanie  
01.B.05  - Zabezpieczenia  

                          01.C WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAśU  
 01.C.0 - Wymagania szczególne - Luzy  
 01.C.0 - Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji  
 01.C.0 - Jakość produkcji  
 01.C.0 - Połączenia  
 01.C.0 - Dostawy - Składowanie  
 01.C.0 - Zabezpieczenie  
 01.C.0 - Obróbki  
 01.C.0 - Tolerancje  
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ROZDZIAŁ 02 – OPIS ROBÓT  

02.1 Tynk akrylowy  

Na ścianach elewacyjnych przewidziane jest wykonanie tynku akrylowego.  

02.3  Obróbki blacharskie  

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne wykonanie naroŜy, krawędzi, styków ze ścianami.  

Obróbki blacharskie zostaną wykonane z blachy powlekanej o grubości 0,7 mm.  

ZAKRES 03.4.  POKRYCIE DACHOWE  

ROZDZIAŁ 01 - WYMAGANIA TECHNICZNE  

01.1 Składowanie na terenie budowy  

Materiały i elementy dostarczone na budowę w oczekiwaniu na rozpoczęcie robót zostaną 
zabezpieczone przed uszkodzeniami i wpływami atmosferycznymi.  

01.2 Uszkodzenia  

Za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego składowania, zabezpieczenia materiałów lub 
niedostatecznej ostroŜności w trakcie wykonywania robót odpowiada w całości wykonawca. Koszty 
związane z usunięciem skutków tych uszkodzeń zostaną poniesione przez niego bez moŜliwości 
Ŝądania dodatkowego wynagrodzenia.  

01.3 Nieciągłość pokrycia dachu, obróbki blacharskie  

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne wykonanie koszy, naroŜy, kalenic, krawędzi, styków ze 
ścianami, obróbek dla kominów oraz innych elementów zakłócających ciągłość połaci dachowych.  

Obróbki blacharskie zostaną wykonane z blachy powlekanej o grubości 0,7 mm.- jak na połaci 
dachowej  

Obróbki otworów wentylacyjnych połaci dachowej, wylotów wentylacji grawitacyjnej, otworów 
okiennych i wszystkich innych otworów w pokryciu dachu naleŜą do niniejszego zakresu.  

01.4 Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych  

Rynny i rury spustowe zewnętrzne.  

ROZDZIAŁ 02 – OPIS ROBÓT  

02.A  POKRYCIE Z PAPY NAWIERZCHNIOWEJ ZGRZEWALNEJ  

02.A.01 – Podkład dla pokrycia  

PodłoŜe betonowe dachu  

02.A.02 Połać dachowa  
Wykonanie połaci dachowej z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej w kolorze grafitowym,  na 
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konstrukcji przekrycia.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór rodzaju papy pod kątem wytrzymałości z uwzględnieniem 
m.in. kształtu pokrycia, rozpiętości między podporami, obciąŜeń, sposobu mocowania itd.  

Odprowadzenie wody rynnamize spadkiem 1% oraz rurami spustowymi zewnętrznymi.  

02.A 03 - Krawędzie połaci dachowych  

Na wszystkich krawędziach połaci dachowych zostaną wykonane obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej gr. 0,7 mm. WzdłuŜ okapów zostanie wykonany pas z blachy ocynkowanej 
powlekanej, łączonej na rąbek stojący. Kolor blachy – grafitowy.  

02.A.04 - Wyloty pionów wentylacji grawitacyjnej  

Obróbka wylotów wentylacji zostanie wykonana przy pomocy elementów odpowiadających 
rodzajowi pokrycia, z kołnierzem o średnicy większej niŜ wymiary wylotu wentylacji.  

Lokalizacja:  

 wyloty wentylacji grawitacyjnej  

02.A.05 - Wyloty odpowietrzenia kanalizacji  

Obróbka wylotów wentylacji zostanie wykonana przy pomocy gotowych elementów 
odpowiadających rodzajowi pokrycia, z kołnierzem o średnicy większej niŜ średnica wylotu 
wentylacji.  

Po przełoŜeniu przewodu wentylacyjnego zostanie zamontowane zamknięcie kołnierza przy pomocy 
pierścienia zaciskowego ze stali galwanizowanej ściskanego dwoma śrubami oraz uszczelnienie masą 
silikonową aŜ do całkowitego wypełnienia wolnej przestrzeni.  

Przewody wentylacyjne ponad połacią dachową zostaną zwieńczone wywiewkami .  

Lokalizacja:  

 wyloty odpowietrzenia kanalizacji  

ZAKRES 03.5.  STOLARKA I ŚLUSARKA  

ROZDZIAŁ 01 - WYMAGANIA TECHNICZNE  

01.A WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

01.A.01 – UŜywane materiały  

Jakość uŜywanych materiałów, ich pochodzenie, kontrola, odbiór oraz sposób wykorzystania 
będą zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.  

01.A.02 - Przegląd okuć  

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za przegląd wszystkich okuć wraz z czyszczeniem, 
smarowaniem oraz za zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. Czynności te zostaną 
wykonane po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych przed końcowym odbiorem robót.  
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01.A.03 - Okucia - Zamki  

Zostaną dostarczone 3 klucze dla kaŜdego zamka, dwa klucze otwierające wszystkie zamki.  

UŜywane okucia będą zawsze pierwszej jakości i będą posiadały gwarancję ze strony wykonawcy.  
Elementy okuć będą oznakowane znakiem producenta potwierdzającym pierwszą jakość. Elementy 
znormalizowane będą nosić odpowiednie oznaczenia i posiadać wymiary określone w odpowiednich 
normach. Będą starannie wykończone. 
Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich elementów 
okuć aŜ do końcowego odbioru robót. Wszystkie elementy nie odpowiadające zatwierdzonemu 
wzorcowi nie zostaną odebrane i generalny wykonawca zostanie zobowiązany do ich wymiany na 
własny koszt. 
 

Okucia zostaną zamontowane dokładnie i starannie. Konieczne nacięcia i szczeliny będą miały 
wymiary zgodne z wymiarami okuć aby nie uszkodzić lica stolarki i aby mocowanie było właściwe. 
 

Gwoździe, nity i wkręty zostaną umieszczone w taki sposób aby nie wystawać poza lico 
okucia. 
Wymiar wkrętów zostanie dobrany według grubości elementów i wymiarów okuć. 
 

Wszystkie elementy okuć przeznaczone do malowania zostaną przed zamontowaniem pokryte na 
wszystkich powierzchniach farbą podkładową. Zatykanie zbyt duŜych otworów po zamontowaniu 
okuć 
jest niedopuszczalne. Okucia źle ustawione i źle zamontowane nie zostaną przyjęte i generalny 
wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie koniecznych poprawek. 
 

Elementy, które zostaną uznane za wadliwe, zostaną natychmiast zdjęte i wymienione. Jeśli nacięcia 
w 
stolarce spowodują konieczność jej modyfikacji lub wymiany, wszystkie koszty z tym związane 
poniesie 
generalny wykonawca bez moŜliwości Ŝądania dodatkowej zapłaty. 
 

01.A.04 – Wymagane parametry  

Wszystkie wymagane parametry elementów opisane w niniejszym opisie, dotyczące w szczególności 
izolacji cieplnej i akustycznej zostaną potwierdzone odpowiednimi atestami, które zostaną 
przekazane inwestorowi przed rozpoczęciem wykonania tych elementów.  

01.B. SZKLENIE ELEMENTÓW  

01.B.01 Postanowienia ogólne  

Wszystkie elementy dostarczanej stolarki i ślusarki otworowej zostaną oszklone fabrycznie przez 
producentów elementów.  

01.B.02 Dopuszczenie do uŜycia  

Zostaną dopuszczone do uŜycia wyłącznie szyby odpowiadające wymaganiom 
obowiązujących przepisów i posiadające wymagane atesty.  

Wszystkie elementy stolarki i ślusarki otworowej zewnętrznej będą szklone podwójnymi 
szybami zespolonymi.  
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Tolerancje w wykonaniu niniejszego zakresu są określone w obowiązujących normach.  

01.B.03 Grubości  

Określenie grubości szyb naleŜy do producenta elementu na podstawie wymagań akustycznych i 
wymaganej izolacji cieplnej oraz wymiarów elementów do szklenia zgodnie z obowiązującymi 
normami i wymaganiami zawartymi w poniŜszym opisie.  

Całość elementów przeszklonych na parterze zostanie wykonana ze szkła bezpiecznego .  
01.B.04 Mocowanie  

Mocowanie szyb zostanie wykonane przy uŜyciu listew dostosowanych do rodzaju stosowanych profili 
z zastosowanych koniecznych uszczelek.  

01.B.05 Zabezpieczenia  

Przeszklenia pozostaną skutecznie zabezpieczone do końcowego odbioru robót przy pomocy 
papieru lub zostaną zamalowane. Naklejanie plakatów reklamowych jest zabronione.  

01.C WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAśU  

01.C.01 - Wymagania szczególne - Luzy  

Elementy zostaną wykonane z jak największą starannością. Powierzchnie zewnętrzne profili 
drewnianych  i aluminiowych nie będą zarysowane, i lakier na elementach aluminiowych 
pozostanie jednorodny bez zmatowień, zarysowań ani innych uszkodzeń.  

W miejscach połączenia profili, łączniki zostaną dokładnie ustawione. Profile łączone 
zostaną dokładnie złoŜone a spoina będzie prosta.  

UŜycie masy uszczelniającej aby poprawić lub ukryć uszkodzenia w elementach stolarki 
jest zabronione.  

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie koniecznych regulacji wszystkich 
elementów aby zapewnić wygodne otwieranie i zamykanie oraz konieczne luzy i szczelność. 
Bezpośrednio przed odbiorem końcowym, zostanie wykonany ostateczny przegląd całości stolarki i 
zostaną usunięte wszystkie ewentualne usterki.  

Jest on równieŜ odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich elementów podczas całego okresu 
realizacji. W związku z tym zostaną przewidziane środki zabezpieczające, które zostaną 
zamocowane do ościeŜnic lub innych obramowań wokół elementów.  

01.C.02 - Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji  

Elementy stolarki zostaną zamocowane do elementów konstrukcji przy pomocy kołków 
rozporowych lub innych okuć o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kaŜdego przypadku. UŜycie 
kołków wstrzeliwanych jest zabronione.  

Wszystkie elementy dodatkowe i obróbki (listwy, krawędzie itp...) zostaną starannie zamocowane, 
w szczególności na tynkach, nie układając się jednak do nierówności tynków źle wykonanych.  

01.C.03 - Jakość produkcji  

Wzmocnienia metalowe zostaną zamontowane w elementach stolarki aby zapewnić ich 
odpowiednią wytrzymałość, jeśli będzie to konieczne.  

Wykończenie elementów stolarki będzie staranne, powierzchnie profili będą bez zarysowań, ugięć i 



D-08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 33 

 

innych uszkodzeń. Krawędzie będą proste.  

01.C.04 - Połączenia  
Sposób łączenia profili w zaleŜności od materiału będzie spełniać wymagania obowiązujących 
norm oraz wytyczne producentów.  

1.C.05 - Dostawy - Składowanie  

Transport i składowanie elementów na terenie budowy nie moŜe powodować odkształceń ani 
innych uszkodzeń w zakresie wytrzymałości i estetyki elementów.  

01.C.06 - Zabezpieczenie  

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich elementów stolarki i 
ślusarki.  

Montowanie elementów niezabezpieczonych jest zabronione.  

01.C.07 - Obróbki  

Cena wykonania robót obejmuje równieŜ wszystkie konieczne obróbki montaŜowe i uszczelnienia.  

Obróbki zostaną wykonane z tego samego materiału co elementy stolarki.  

01.C.08 - Tolerancje  

Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach będą zgodne 
z obowiązującymi przepisami.  

Maksymalna dopuszczalna odchyłka od pionu dla ościeŜnic i ram okiennych wynosi 2 mm 
we wszystkich kierunkach.  
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Załącznik Nr 14

Dokumentacja projektowa: 

Zawartość:

– Projekt  urządzanie  miejsc  rekreacji  społecznej  w  miejscowościach  Skotniki 

Dolne i Skotniki Górne,

– Projekt  Remont  budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  ogrodzenia  i 

zagospodarowanie terenu działki Nr 424/13 w Łatanicach gmina Wiślica.

– Zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszeń robót budowlanych.















































































































































































































K A R T A   T Y T U Ł O W A 
 

opracowana na podstawie  § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. w spr. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133 z późn. zm). 
 

Egzemplarz 

1 
 Tytuł projektu: 

   
Remont budynku  

Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej,  
ogrodzenia i zagospodarowanie  

terenu działki Nr 424/13  
w Łatanicach  gmina Wi ślica. 

 
___________________________________________________________________________                  

 

        Inwestor:   Gmina Wi ślica  
                             ul. Okopowa 8 
                             28-160 Wislica  
 
       Lokalizacja:   Działka oznaczona w ewidencji gruntów:  
                             Nr 424/13, połoŜona w Łatanicach  
                             gmina Wiślica,  
                             powiat Buski, 
                             województwo Świętokrzyskie 
  
       Jednostka  
       projektowa:   mgr inŜ. Krzysztof Tometczak  
                                      os. Marsz. Piłsudskiego 1/4 
                                      28-100 Busko – Zdrój  
                                      upr. bud. KL – 139/90  

 
Busko – Zdrój   Stycze ń  ‘2009 

 
 



Opracowanie zawiera : 
__________________________________________________________ 
 
 

1. Mapę orientacyjną w skali 1:75000. 
 
2. Mapę zasadniczą działki Nr 424/13 w skali 1:1000. 

Wyniesienie z mapy zasadniczej do skali 1: 500.  
     
3. Inwentaryzację fotograficzną stanu istniejącego. 

 
4. Opis do projektu termomodernizacji. 

 
5. Rysunki elewacji. 

- północnej,     skala 1:50   
- południowej, skala 1:50 
- zachodniej,    skala 1:50  
- wschodniej,   skala  1:50  
 

     6.  Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

7.  Charakterystykę ekologiczną obiektu. 
 

8.  Oświadczenie projektanta.  
 

9.  Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynaleŜności do      
          Świętokrzyskiej Izby InŜynierów Budownictwa. 
 
   10.  Przedmiary robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 
 

           do projektu remont budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej,  
ogrodzenia i zagospodarowania terenu działki Nr 424/13 w Łatanicach  
gmina Wiślica. 

 
 

1.  Zakres robót. 
     Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych styropianem  
     i stropodachu wełną mineralną oraz wykonanie elewacji w nowej  
     kolorystyce. 
 
2.  Kolejno ść wykonywania robót. 
       -  zagospodarowanie placu budowy 
       -  roboty przygotowawcze,  
       -  roboty ziemne, 
       -  roboty budowlane, 
       -  roboty wykończeniowe. 
 
3.  Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć  
     zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
     Na działce nie znajdują się elementy które mogłyby stwarzać  
     zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
     Przed rozpoczęciem robót naleŜy oznakować plac budowy terenu  
     Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.   
     Przy prowadzeniu prac ziemnych naleŜy zwrócić uwagę na przebieg  
     elementów ewentualnego uzbrojenia podziemnego.  
 
4.  Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót.   
 
       4.1.  ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót  
               budowlanych: 
                 -  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia  
                    krawędzi budynku, otworów w stropach, 
                 -  przygniecenie pracownika materiałem przewidzianym do  
                    wbudowania. 
 
       4.2.  ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót  
               wykończeniowych: 
                 -  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad przy  
                       podestach roboczych. Brak osprzętu zabezpieczającego  
                    przed upadkiem z wysokości). 



 
       4.3.  ZagroŜenia występujące przy robotach z uŜyciem maszyn: 
                 -  pochwycenie kończyny przez napęd (brak pełnej osłony  
                    napędu), 
                 -  poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia  
                    przewodów zasilających urządzenia przed uszkodzeniami  
                    mechanicznymi). 
 
5.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące  
     niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót. 
 
       5.1.  Zagospodarowanie terenu budowy na leŜy wykonać przed  
               rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
                  -  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
                  -  wykonania dojść i wejść dla pacjentów, 
                  -  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 
                  -  teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi, 
                  -  obiekt wyposaŜyć w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜaru. 
 
       5.2.  Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie 
               projektu określającego połoŜenie instalacji i urządzeń podziem-  
               nych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
               JeŜeli wykop osiąga głębokość większą niŜ 1,00 m poniŜej  
               poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście do wykopu. 
               Składowanie urobku i materiałów jest zabronione: 
                  -  w odległości niniejszej niŜ 0,80 m od krawędzi wykopu, 
                  -  w strefie klina naturalnego odłamu. 
 
       5.3.  Roboty wyko ńczeniowe zewn ętrzne  (elewacja budynku)  
               mogą być wykonywane przy uŜyciu ruchomych podestów  
               roboczych oraz rusztowań dopuszczonych do tego typu zadań. 
               MontaŜ rusztowań, eksploatacja i demontaŜ powinny być  

      wykonane zgodnie z instrukcją producenta.  
      Osoby zatrudnione przy montaŜu rusztowań powinny posiadać  
      wymagana uprawnienia. 

 
       5.4.  Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne  mogą być wykonywane  
               z rusztowań składanych przeznaczonych do tego typu zadań  
               (roboty tynkarskie) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
 
       5.5.  Monta Ŝ rusztowa ń wg instrukcji producenta. 
               Drabiny naleŜy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem  
               się oraz zapewnić ich stabilność. 



        
       5.6.  Maszyny i narz ędzia zmechanizowane  powinny być  
               montowane, eksploatowane, i obsługiwane zgodnie z instrukcją  
               producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach  
               dotyczących systemu oceny zgodności. 
               Wykonawca uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne,  
               nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępniać  
               organom kontroli dokumentację  techniczno – rozruchową lub  
               instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
 
                                                                                            Opracował: 
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            Jako projektant remontu budynku Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej,  
ogrodzenia i zagospodarowania terenu działki Nr 424 /13  
w Łatanicach  gmina Wi ślica , którego właścicielem  jest Gmina  Wiślica  
ul. Okopowa 8,  28-160  Wiślica 
 
                                                   o ś w i a d c z a m ,    
 
Ŝe projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 
mgr inŜ. Krzysztof TOMETCZAK 
upr. bud. KL 139/90  
nr ewid. w ŚOIIB  SWK/BO/0244/05 
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Busko – Zdrój, dnia 26 stycznia 2009 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
____________________________________________________________________ 
 
 
1.  Obiekt będący przedmiotem niniejszego projektu nie będzie  
     produkował i emitował odpadów.    
 
2.  Nie  wystąpią  równieŜ  emisja  hałasu  związana  z eksploatacją  
     i uŜytkowaniem obiektu, wibracja, promieniowanie  
     elektromagnetyczne  lub  jonizujące  ani inne zakłócenia mające  
     negatywny wpływ na środowisko. 
 
3.  Charakter  i  wielkość obiektu,  jego  sposób  posadowienia  oraz  
     eksploatacji nie będą miały  negatywnego wpływu  na powierzch-  
     chnię ziemi, glebę  oraz  wody powierzchniowe i gruntowe. 
 
 
Wpływ inwestycji na środowisko i s ąsiednie nieruchomo ści .  
 
Projektowana inwestycja nie b ędzie mie ć negatywnego wpływu 
na środowisko oraz s ąsiednie nieruchomo ści.  
 

                                                                        Opracował: 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT  
 

Remont budynku  
Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej,  

ogrodzenia i zagospodarowanie  
terenu działki Nr 424/13  
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                                               w Wiślicy. 
                                                 

                         
 
 

       ADRES INWESTYCJI:    Działka Nr 424/13 w Łatanicach 
 
 
 
   

                       INWESTOR:   Gmina Wiślica 
                                               ul. Okopowa 8 
                                               28-160 Wiślica   
 
 
 
                   JEDNOSTKA   
                PROJEKTOWA:   mgr inŜ. Krzysztof Tometczak 
                                              os. Marsz. Piłsudskiego 1/ 4 
                                              28-100 Busko – Zdrój   
 

 
 
 
 
 

Busko – Zdrój,  Styczeń  ‘2009 r. 
 



 
 
 
 
 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 
 
I.   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.  
      CZĘŚĆ OPISOWA . 
     SYTUACJA 
 
 
 
 
II.  PROJEKT ELEWACJI.  
 
 
     OPIS TECHNICZNY. 
 
     RYSUNKI:   
 

- Elewacja północna     – skala  1:50   
- Elewacja południowa – skala  1:50  
- Elewacja zachodnia   – skala  1:50   
- Elewacja wschodnia   – skala  1:50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
I.     PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI . 
        
             Na działce Nr 424/13 w Łatanicach znajduje się parterowy  
       Budynek  Ochotniczej StraŜy PoŜarnej,  w którym  mieszczą się: 

       -  pomieszczenia OSP, 
       -  Świetlica wiejska.   

    
       Na działce projektuje się ogrodzony wewnętrznie plac zabaw dla 
małych dzieci wyposaŜony z następujące urządzenia zabawowe: 

- zestaw integracyjny NOVUM (Nr kat. 150) lub równowaŜny,  
- huśtwakę „WaŜka” NOVUM (Nr kat. 0359) lub równowaŜną, 
- bujaczek „Koniczynka” NOVUM (Nr kat. 0356) lub równowaŜny, 
- bujaczek „śaba” NOVUM (Nr kat. 0355) lub równowaŜny, 
- bujaczej „Kogucik” NOVUM (Nr kat. 033) lub równowaŜny. 

Urządzenia te naleŜy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Teren placu zabaw obsiać mieszanką traw gazonowych „Wimbledon” 
a miejsca znajdujące się bezpośrednio pod urządzeniami zabawowymi  
piaskiem. NaleŜy równieŜ opracować i umieścić w widocznym miejscu 
regulamin korzystania z placu zabaw.  
 
Przedmiotowy projekt i zakres remontu nie wpłynie na sposób  
zagospodarowania działki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  PROJEKT  ELEWACJI . 
     OPIS TECHNICZNY. 
 
     1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
          -   zlecenie inwestora i umowa 
          -   inwentaryzacja stanu istniejącego 
          -   koncepcja kolorystyki opracowana przez autora projektu. 
 
 

          2.  ZAKRES OPRACOWANIA . 
           2.1.  Docieplenie ścian i stropu. 

                        Opracowanie obejmuje: 
                           -  ocieplenie ścian zewnętrznych, 
                           -  ocieplenie stropodachu, 
                           -  wymianę drzwi zewnętrznych, 
                           -  wykonanie nowej elewacji,  
                           -  urządzenie placu zabaw, 
                           -  częściowe utwardzenie placu na działce Nr 424/13, 
                           -  wymianę ogrodzenia na nowe.  
  
               2.2.   REMONT BUDYNKU. 
                        W ramach remontu przewiduje się wymianę drzwi   
                        zewnętrznych, piorunochronów, obróbek  
                        blacharskich okien, kominów, włazu, pasów nad  
                        i  podrynnowych, gzymsu, 
        

2.3. KOLORYSTYKA                                                                                                                            
          W ramach kolorystyki przewiduje się pomalowanie  
          elewacji. 

 
          3.  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA  . 
               Przedmiotem opracowania  jest projekt budowlany remontu  
               budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, ogrodzenia  
               i zagospodarowania terenu działki Nr 424/13 w Łatanicach   
                   gmina Wiślica, poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych,  
               stropodachu i wymianę drzwi zewnętrznych. 
                
          4.  DANE OGÓLNE. 
               Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łatanicach:  
                  powierzchnia zabudowy    222,49 m²      
                  długość                                17,00 m 
                  szerokość                            13,80 m 
                  wysokość                               7,50 m 



 
5.  OPIS FUNKCJONALNY BUDYNKU OCHOTNICZEJ  STRA śY 
     POśARNEJ  W ŁATANICACH 

              Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łatanicach to obiekt  
              jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.  
              W piwnicy znajduje się pomieszczenie gospodarcze. 
              Na parterze znajdują się pomieszczenia zajmowane przez OSP  
              oraz świetlica wiejska.  
                             
        6.  STAN  ISTNIEJĄCY . 
             Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łatanicach:  
             Ściany zewnętrzne budynku z bloczków gazobetonowych  
             „Siporex” o gr. 38 cm, obustronnie otynkowane tynkiem cem. –  
             wap. kat. III.   
             Stropodach z płyt Ŝelbetowych kanałowych  
             „śerańskich”. Cokół tynkowany tynkiem cem. – wap. kat. III.  
             Obecna elewacja – tynk cem. – wap. tradycyjny: tarabona.   
             Na części budynku – brak elewacji. 
  
        7.  OPIS PRAC TERMOMODERZACYJNYCH I REMONTO WYCH . 
             W celu doprowadzenia ścian zewnętrznych budynku Ochotniczej  
             StraŜy PoŜarnej w Łatanicach do spełnienia parametrów  
             izolacyjności termicznej, projektuje się docieplenie budynku  
             styropianem FS15 o gr. 8,00 cm (alternatywnie moŜna zastoso-  
             wać płyty gr. 10,00 cm) i stropu nad parterem wełną mineralną  
             gr. 16,00 cm. 
 
             Przed wykonaniem docieplenia ścian naleŜy wykonać miejscowe 
             naprawy tynków oraz gzymsów. 
             W związku z obłoŜeniem cokołu Ŝywicą marmolitową, w pasie  
             przygruntowym ściany ociepla się styropianem gr. 5,00 cm . 
             Przy nakładaniu warstw styropianu naleŜy zwrócić uwagę,  
             aby płyty styropianowe zachodziły na ramy okien i drzwi min.  
             2 cm w ościeŜach.  
             Podczas wykonywania w/w prac naleŜy zdemontować wszystkie  
             elementy znajdujące się w płaszczyźnie muru (tablice  
             informacyjne, uchwyty flagowe, elementy wentylacji ,metalowe  
             wsporniki, itp.) 
             Po wykonaniu prac dociepleniowych w/w elementy naleŜy  
 
             ponownie zamontować (po pomalowaniu ich na brązowo). 
         
 



             DYLATACJE. 
             Przewiduje się wykonanie po jednej dylatacji na ścianie  
             południowej i północnej osiowo pośrodku budynku.  
 
             WYKOŃCZENIE ELEWACJI . 
             Budynki naleŜy otynkować tynkiem akrylowym  
             cienkowarstwowym, (alternatywnie malowanym farbami  
             silikatowymi firmy „Polifarb Dębica” TBD lub równowaŜnymi.  
 
             Na budynku OSP naleŜy wykonać cokół z tynku mozaikowego  
             marmolitowego . 
             Posadzki podestów schodowych obłoŜyć płytkami typu GRES  
             mrozoodpornymi, antypoślizgowymi w kolorze ceglastym. 
 
        8.  KOLORYSTYKA BUDYNKU . 
             8.1. Kolorystyka ścian . 
                    Zastosowano trzy kolory tynków: 
                       1.  Ściany  – wg koloratora firmy  MARFARB  lub  
                                            równowaŜnego:                

                                       1.  Oliwkowy  -  Nr 031, 
                                       2.  Morelowy  -  Nr 027.   

                      2.   Gzyms – wg koloratora firmy  JEDYNKA  lub  
                                            równowaŜnego:                

                                       Mahoń. 
                       3.   Cokół    – wg koloratora firmy  Marfarb lub  
                                            równowaŜnego:                

                                       Marmolit Nr MTM 105. 
                 4.   Drzwi zewnętrzne garaŜowe: 
                       aluminiowe w kolorze bordo Nr NCS S 1080 R. 
 

            8.2.  Kolorystyka stolarki . 
                    Okna z profilu PCV w kolorze białym . 
                    Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze 
                    brązowym. 
            8.3.  Kolorystyka obróbek, rynien i rur spustowych w kolorze 
                    brązowym. 
            8.4.  Kolorystyka balustrad i krat. 
                    Balustrady z elementów giętych stalowych, i kraty  
                    malowane proszkowo w kolorze czarnym.        
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  OCIEPLANYCH. 
 

                  Budynek  Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łatanicach. 
 
 
                  1.  Styropian    gr.    8,00 cm:     193,89 m²  (ściany) 

  
                  2.  Styropian    gr.    2,00 cm:       13,90 m²  (ościeŜa) 

 
                  3.  Wełna min.  gr.  16,00 cm:     221,78 m²  (dach) 
 
 
 
 
                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obliczenie grubo ści  styropianu  dla uzyskania   
współczynnika przenikania ciepła U  [W/m2 x K] 

           wynosz ącego 0,30.  Ściany zewn ętrzne. 
______________________________________________________ 

 
/Wg  Polskiej  Normy  PN – EN  ISO 6946.  Komponenty  budowlane  
i elementy budynku.  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

    Metoda obliczeń/.   
 
 

1. Budynek Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej w Łatanicach,  
     28-160 Wiślica.  
Ściana zewnętrzna: z bloczków gazobetonowych „SIPOREX” 
gr. 38 cm .            

          Ściana zewnętrzna wykonana w technologii tradycyjnej. 
           
          Warstwy:  

- tynk cem. – wap.   gr. d = 0,020 m,  λ = 0,820  (wg tab. NC.1) 
- bl. gazobetonowy  gr. d = 0,380 m,  λ = 0,560  (wg tab. NC.1) 
- tynk cem. – wap.   gr. d = 0,020 m,  λ = 0,820  (wg tab. NC.1) 
- styropian                gr. d =     X    m,  λ = 0,045  (wg tab. NC.1) 

  
    2.  Opór przejmowania ciepła (wg tab. Nr 1). 
                                              RSI  = 0,13 
                                              RSE = 0,04    
 
    3.  Całkowity opór cieplny.  
                                RT = RSI  + R1 + R2+ R3+ .... RN  + RSE 

                                                                                                         
   

                                                                           
4. Współczynnik przenikania ciepła   
 
                                                       1                
                                               U = -----  
                                                       RT    
 
                                                        1 
                    U  = ----------------------------------------------------   

                                 RT = RSI  + R1 + R2+ R3+ .... RN  + RSE 

                                                        
                                                          d 
                                                  R = -----            
                                                           λ 



  
                            0,020      0,380       0,020          X 
      RT =  0,13 +  --------- + --------- + ---------- + ----------  +  0,04 
                            0,820      0,250       0,820       0,045                                                     
 
  
                                                         1 
                                 U = ------------------------- = 0,30 
                                                             X 
                                           1,7388 + ---------- 
                                                           0,045 
 
 
 
                                 X = [(1/0,30) – 1,7388] x 0,045 
 
                                 X = 0,08 m = 8,00 cm . 
 

Niezbędna grubo ść styropianu   dla uzyskania współczynnika 
przenikania ciepła U [W/m2 x K]  wynoszącego 0,30 wg  Polskiej Normy 
PN – EN ISO 6946, komponenty budowlane i elementy budynku,  opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła, metoda obliczeń – wynosi 8,00 
cm .   
  
 
                                                                                                        Obliczył: 
 
 
 
 
 
                                                                                      .................................................. 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obliczenie grubo ści wełny mineralnej dla uzyskania   
współczynnika przenikania ciepła U  [W/m2 x K] 

           wynosz ącego 0,30.   Stropodach. 
______________________________________________________ 

 
/Wg  Polskiej  Normy  PN – EN  ISO 6946.  Komponenty  budowlane  
i elementy budynku.  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

    Metoda obliczeń/.   
 
 
 

1.  Budynek Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej w Łatanicach,  
     28-160 Wiślica.  
 

Stropodach gr. 22 cm wykonany w technologii tradycyjnej. 
           
          Warstwy:  

- tynk cem. – wap.   gr. d = 0,020 m,  λ = 0,820  (wg tab. NC.1) 
- stopodach Ŝelbet.  gr. d = 0,220 m,  λ = 1,700  (wg tab. NC.1) 
- wełna mineralna    gr. d =     X    m,  λ = 0,050  (wg tab. NC.1) 

  
    2.  Opór przejmowania ciepła (wg tab. Nr 1). 
                                              RSI  = 0,10 
                                              RSE = 0,04    
 
    3.  Całkowity opór cieplny.  
                                RT = RSI  + R1 + R2+ R3+ .... RN  + RSE 

                                                                                                         
   

                                                                           
4.  Współczynnik przenikania ciepła   
 
                                                       1                
                                               U = -----   
                                                       RT    
 
 
                                                        1 
                    U  =  ---------------------------------------------------  

                                 RT = RSI  + R1 + R2+ R3+ .... RN  + RSE 

 
                                                          d 
                                                  R = -----            
                                                          λ 



  
                            0,020      0,220          X 
      RT =  0,10 + ---------- + --------- + ---------- +  0,04 
                            0,820      1,700       0,050                                                      
 
  
                                                       1 
                                 U = ------------------------- = 0,30 
                                                             X 
                                           0,2938 + ---------- 
                                                           0,050 
 
 
                                 X = [(1/0,30) – 0,2938] x 0,050 
 
                                 X = 0,1520 m = 16,00 cm . 
 

Niezbędna grubość wełny mineralnej  dla uzyskania współczynnika 
przenikania ciepła  U [W/m2 x K]  wynoszącego 0,30 wg  Polskiej  Normy 
PN – EN ISO 6946, komponenty  budowlane  i  elementy budynku,  opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła,  metoda obliczeń wynosi 16,00 
cm .   
  
 
                                                                                                        Obliczył: 
 
 
 
 
 
                                                                                      .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



D-08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 1 

 

 

Specyfikacja Techniczna  
Wykonania i Odbioru Robót  

 

Remont budynku  
Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej,  

ogrodzenia i zagospodarowanie  
terenu działki Nr 424/13  

w Łatanicach  gmina Wi ślica. 
   
       Lokalizacja:   Działka  oznaczona  w ewidencji  gruntów  
                             Nr 424/13, połoŜona w Łatanicach, gmina 
                             Wiślica  

_____________________________________ 
 

Urządzanie miejsc rekreacji społecznej  
w miejscowo ściach  

Skotniki Dolne i Skotniki Górne 
                  

       Lokalizacja:   Działki oznaczone w ewidencji gruntów:  
                             Nr 241/1 w Skotnikach Dolnych 
                             Nr 115/1 w Skotnikach Górnych     
                             gmina Wiślica 

_____________________________________                
 

        Inwestor:   Gmina Wi ślica   
                             ul. Okopowa 8  
                             28-160 Wiślica   
      
        Opracował:   mgr inŜ. Krzysztof Tometczak  
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
          dotyczące  wykonania  i odbioru robót  związanych  z rozbiórką elementów dróg,  
          ogrodzeń podczas  realizacji  zadania  pn.  Remont budynku Ochotniczej StraŜy  
          PoŜarnej, ogrodzenia i zagospodarowanie terenu działki Nr 424/13 w Łatanicach   
          gmina Wiślica (Lokalizacja: Działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 424/13,  
       połoŜona w Łatanicach, gmina Wiślica).  Urządzanie miejsc rekreacji społecznej  
          w miejscowościach Skotniki Dolne i Skotniki Górne (Lokalizacja: Działki  
          oznaczone w ewidencji gruntów: Nr 241/1 w Skotnikach Dolnych Nr 115/1  
          w Skotnikach Górnych, gmina Wiślica) – drogi i chodniki wewnętrzne. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
          i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
         związanych z rozbiórką: 

- warstw nawierzchni, 
- krawęŜników, obrzeŜy i oporników, 
- chodników, 

1.4.  Określenia podstawowe 
          Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  
          polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania  
          ogólne” pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez InŜyniera. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 
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inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 
dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty 
rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez InŜyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w 
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
− dla krawęŜników ,obrzeŜy - mb (metr bieŜący), 
   

8. ODBIÓR ROBÓT 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z 

ułoŜeniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
− b) dla rozbiórki krawęŜników ,obrzeŜy: 
− rozebranie krawęŜników, ław betonowych, obrzeŜy, 
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
9. Materiały z rozbiórki tj. płyty chodnikowe, obrzeŜa , krawęŜniki, kruszywo,   naleŜą 

do Inwestora 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne 

iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na 

gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i 

walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z 

trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
         dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników  
         betonowych podczas realizacji inwestycji pn. .  Remont budynku Ochotniczej StraŜy  
          PoŜarnej, ogrodzenia i zagospodarowanie terenu działki Nr 424/13 w Łatanicach   
          gmina Wiślica (Lokalizacja: Działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 424/13,  
       połoŜona w Łatanicach, gmina Wiślica).  Urządzanie miejsc rekreacji społecznej  
          w miejscowościach Skotniki Dolne i Skotniki Górne (Lokalizacja: Działki  
          oznaczone w ewidencji gruntów: Nr 241/1 w Skotnikach Dolnych Nr 115/1  
          w Skotnikach Górnych, gmina Wiślica) 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i    
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawęŜników: 
− betonowych na ławie betonowej z oporem , 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
        Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  
       i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
− krawęŜniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników 
betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje 
krawęŜników betonowych: 
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 



D-08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 8 

 

− prostokątne         - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

 W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się 
odmiany: 
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

 W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     
BN-80/6775-03/04 [15]. 
2.4. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 
tablicy 1. 

Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 

 

a) krawęŜnik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) krawęŜnik rodzaju „b” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników 

 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 
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Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 

krawęŜnika krawęŜnika l b h c d R 

U 
a 100 

20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

 

D 

 

b 

 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.3. Składowanie 

 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ 
szerokość krawęŜnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników 

 Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 
30. W przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa 
krawęŜników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 



D-08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 10 

 

 Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej 
niŜ „32,5” wg PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-
88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo naleŜy 
przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypkę i do 
zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ 
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna być odmiany „1” i 
odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
10. ławy betonowej - beton klasy B 15 , wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 
koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
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5.3.1. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym 
naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i wynosi 12 cm na zjazdach i przejściach 3 cm.   W 
rejonie skrzyŜowania z ul. Świętokrzyską krawęŜnik powinien być ustawiony na wysokości 
istniejącego pobocza ( krawęŜnik zatopiony).  Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony 
chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.Ustawienie krawęŜników powinno 
być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.3. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy 
wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 
1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą 
naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać 
co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawęŜników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi  do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości 
i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie  
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje 
się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1 mm. Kraw ęŜniki powinny posiadać aprobatę techniczną. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na 

kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać  1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać  ± 2 

cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch 

punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 
O częstotliwości i zakresie pomiarów kontrolnych zdecyduje InŜynier w zaleŜności od 
potrzeb. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
         Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawęŜników na podsypce  cementowo-piaskowej, 
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 

1982 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
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         dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej  
         kostki betonowej podczas realizacji inwestycji pn.  .  Remont budynku Ochotniczej  
         StraŜy PoŜarnej, ogrodzenia i zagospodarowanie terenu działki Nr 424/13  
         w Łatanicach  gmina Wiślica (Lokalizacja: Działka oznaczona w ewidencji  
         gruntów Nr 424/13, połoŜona w Łatanicach, gmina Wiślica).  Urządzanie miejsc  
         rekreacji społecznej w miejscowościach Skotniki Dolne i Skotniki Górne  
         (Lokalizacja: Działki oznaczone w ewidencji gruntów: Nr 241/1 w Skotnikach  
         Dolnych Nr 115/1 w Skotnikach Górnych, gmina Wiślica) 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST 
 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej  w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe  
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

                       Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową  o 
grubości 80 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
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 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-
06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej 
niŜ 4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   
klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom  

PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

    NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym 
wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na 

niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o  WP ≥ 35 [6] 
w uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 
           Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 
[3].Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. 
Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa odsączająca 
 JeŜeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST  
D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest 
ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm 
wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do 
ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu 
nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 
moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w SST D-
05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
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− głębokości koryta:  
− o szerokości do 3 m:    ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
pkt 5.5 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na 
kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ 
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

   Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 
cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
     Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 
kostki betonowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

    Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa 
chodnikowego podczas realizacji inwestycji pn.  
Budowa chodnika przy ul. Tarnowskiej i Zaścianek w Nowym Korczynie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
11. obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
12. Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
13. cement wg PN-B-19701 [7], 
14. piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 
 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
15. obrzeŜe niskie - On, 
16. obrzeŜe wysokie - Ow. 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeŜa dzieli się na: 
17. gatunek 1  - G1, 
18. gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 
x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ±±±± 8 ± 12 

b,   h ±±±± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeŜa chodnikowe 
naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość 
obrzeŜa. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25  i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],  a 
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 
2. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 
 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i 
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być 
obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań InŜynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić 
na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości 
i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez 
przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
− koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
− podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
− ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
19. linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
20. niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m 

długości obrzeŜa, 
21. wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
   Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
        Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
22. wykonane koryto, 
23. wykonana podsypka. 
24.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
2. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
3. dostarczenie materiałów, 
4. wykonanie koryta, 
5. rozścielenie i ubicie podsypki, 
6. ustawienie obrzeŜa, 
7. wypełnienie spoin, 
8. obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
9. wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
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parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

 

 
 

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 
1. Rozdzielnica główna, wewn. linia zasilająca.  
    Rozdzielnica główna istniejąca. Układ pomiaru energii elektrycznej bezpośredni – 
bez  
    zmian  
 
2. Instalacja oświetleniowa.  
    NatęŜenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodne z PN/84/E-
02033  
    ”Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. Oświetlenie poszczególnych 
pomieszczeń  
    za pomocą opraw wyposaŜonych w źródła światła: świetlówki kompaktowe i 
liniowe  
    Instalacja oraz oprawy metalhalogenkowe kasetonowe. 
 
3. Instalacja odgromowa. 
    Instalacja odgromowa budynku wykonana zwodami poziomymi niskimi drutem 
stalowym  
    ocynkowanym DFe-Zn ø8mm na dachu budynku. Wszystkie metalowe części 
urządzeń  
    znajdujące się na dachu przyłączone do zwodów poziomych. Jako przewody  
    odprowadzające konstrukcja budynku.  
 
4. Ochrona P.POś i BHP.  
    Bezpieczeństwo i ppoŜ. budynku:  
     -  budynek wyposaŜony w przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu zlokalizowany nad     
        tablicą TG  
     -  obiekt wyposaŜony w instalację odgromową  
      
5. Uwagi wykonawcze.  
    - System ochrony od poraŜeń – samoczynne odłączenia zasilania w układzie TN-   
      C-S.   
      Skuteczność ochrony sprawdzić po wykonaniu instalacji na drodze pomiaru.  
    - Instalacja prowadzona w ciągach w korytkach kablowych lub w konstrukcji ścian 
      lekkich – osprzęt montować na wysokościach: łączniki +1,4m, gniazda 0,8m.  
    - Standard osprzętu uzgodnić z inwestorem -całość instalacji wykonać zgodnie  
      z obowiązującymi przepisami i normami.  
    - Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm -dla wykonania uziemień. Bednarka  
      ocynkowana powinna spełniać wymagania PN-67/H-92325 .  
    - Odbiór materiałów na budowie Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze  
      świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru  
      technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod  
      względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  
    - Składowanie materiałów na budowie materiały takie jak: przewody, tabliczki     
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      bezpiecznikowe, źródła światła, oprawy oświetleniowe, szafy oświetleniowe, itp. 
      mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach  
      przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych. Wykonawca robót  
      ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania  
      zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robot z wymaganiami norm  
      i przepisów.  
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

SPIS TREŚCI  

 ZAKRES 03.3.  WYKOŃCZENIE ELEWACJI  

ROZDZIAŁ 01 - WYMAGANIA OGÓLNE  
01.1 Odbiór podłoŜa  
01.2 Określenie robót  
01.3 Warunki wykonania robót  

ROZDZIAŁ 02 - OPIS ROBÓT  
2.1 Tynk akrylowy malowany farbą akrylową  
2.2 Boazeria modrzewiowa  
2.3 Obróbki blacharskie  

 ZAKRES 03.5.  POKRYCIE DACHOWE  

ROZDZIAŁ 01 - WYMAGANIA TECHNICZNE  
01.1 - Składowanie na terenie budowy  
01.2 - Uszkodzenia  
01.3 - Nieciągłość pokrycia dachu, obróbki blacharskie  
01.4 - Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych  

ROZDZIAŁ 02 - OPIS ROBÓT  
02.A  POKRYCIE DACHOWE  
02.A.01 – Podkład dla pokrycia  
02.A.02 – Układ warstw  
02.A.03 – Połacie dachowe  
02.A 04 – Krawędzie połaci dachowych  

                          02.A.05 – Wyloty pionów wentylacji grawitacyjnej  
02.A.06 – Wyloty odpowietrzenia kanalizacji  

 ZAKRES 03.6.  STOLARKA I ŚLUSARKA  

ROZDZIAŁ 01 - WYMAGANIA TECHNICZNE  
01.A WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
01.A.01 – Projekt wykonawczy  
01.A.02 – Wymiarowanie elementów  
01.A.03 – UŜywane materiały  
01.A.04 – Przegląd okuć  
01.A.05 – Okucia – Zamki  
01.A.06 – Wymagane parametry  

01.B SZKLENIE ELEMENTÓW  
01.B.01  - Postanowienia ogólne  
01.B.02  - Dopuszczenie do uŜycia  
01.B.03  - Grubości  
01.B.04  - Mocowanie  
01.B.05  - Zabezpieczenia  

                          01.C WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAśU  
 01.C.0 - Wymagania szczególne - Luzy  
 01.C.0 - Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji  
 01.C.0 - Jakość produkcji  
 01.C.0 - Połączenia  
 01.C.0 - Dostawy - Składowanie  
 01.C.0 - Zabezpieczenie  
 01.C.0 - Obróbki  
 01.C.0 - Tolerancje  
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ROZDZIAŁ 02 – OPIS ROBÓT  

02.1 Tynk akrylowy  

Na ścianach elewacyjnych przewidziane jest wykonanie tynku akrylowego.  

02.3  Obróbki blacharskie  

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne wykonanie naroŜy, krawędzi, styków ze ścianami.  

Obróbki blacharskie zostaną wykonane z blachy powlekanej o grubości 0,7 mm.  

ZAKRES 03.4.  POKRYCIE DACHOWE  

ROZDZIAŁ 01 - WYMAGANIA TECHNICZNE  

01.1 Składowanie na terenie budowy  

Materiały i elementy dostarczone na budowę w oczekiwaniu na rozpoczęcie robót zostaną 
zabezpieczone przed uszkodzeniami i wpływami atmosferycznymi.  

01.2 Uszkodzenia  

Za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego składowania, zabezpieczenia materiałów lub 
niedostatecznej ostroŜności w trakcie wykonywania robót odpowiada w całości wykonawca. Koszty 
związane z usunięciem skutków tych uszkodzeń zostaną poniesione przez niego bez moŜliwości 
Ŝądania dodatkowego wynagrodzenia.  

01.3 Nieciągłość pokrycia dachu, obróbki blacharskie  

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne wykonanie koszy, naroŜy, kalenic, krawędzi, styków ze 
ścianami, obróbek dla kominów oraz innych elementów zakłócających ciągłość połaci dachowych.  

Obróbki blacharskie zostaną wykonane z blachy powlekanej o grubości 0,7 mm.- jak na połaci 
dachowej  

Obróbki otworów wentylacyjnych połaci dachowej, wylotów wentylacji grawitacyjnej, otworów 
okiennych i wszystkich innych otworów w pokryciu dachu naleŜą do niniejszego zakresu.  

01.4 Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych  

Rynny i rury spustowe zewnętrzne.  

ROZDZIAŁ 02 – OPIS ROBÓT  

02.A  POKRYCIE Z PAPY NAWIERZCHNIOWEJ ZGRZEWALNEJ  

02.A.01 – Podkład dla pokrycia  

PodłoŜe betonowe dachu  

02.A.02 Połać dachowa  
Wykonanie połaci dachowej z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej w kolorze grafitowym,  na 
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konstrukcji przekrycia.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór rodzaju papy pod kątem wytrzymałości z uwzględnieniem 
m.in. kształtu pokrycia, rozpiętości między podporami, obciąŜeń, sposobu mocowania itd.  

Odprowadzenie wody rynnamize spadkiem 1% oraz rurami spustowymi zewnętrznymi.  

02.A 03 - Krawędzie połaci dachowych  

Na wszystkich krawędziach połaci dachowych zostaną wykonane obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej gr. 0,7 mm. WzdłuŜ okapów zostanie wykonany pas z blachy ocynkowanej 
powlekanej, łączonej na rąbek stojący. Kolor blachy – grafitowy.  

02.A.04 - Wyloty pionów wentylacji grawitacyjnej  

Obróbka wylotów wentylacji zostanie wykonana przy pomocy elementów odpowiadających 
rodzajowi pokrycia, z kołnierzem o średnicy większej niŜ wymiary wylotu wentylacji.  

Lokalizacja:  

 wyloty wentylacji grawitacyjnej  

02.A.05 - Wyloty odpowietrzenia kanalizacji  

Obróbka wylotów wentylacji zostanie wykonana przy pomocy gotowych elementów 
odpowiadających rodzajowi pokrycia, z kołnierzem o średnicy większej niŜ średnica wylotu 
wentylacji.  

Po przełoŜeniu przewodu wentylacyjnego zostanie zamontowane zamknięcie kołnierza przy pomocy 
pierścienia zaciskowego ze stali galwanizowanej ściskanego dwoma śrubami oraz uszczelnienie masą 
silikonową aŜ do całkowitego wypełnienia wolnej przestrzeni.  

Przewody wentylacyjne ponad połacią dachową zostaną zwieńczone wywiewkami .  

Lokalizacja:  

 wyloty odpowietrzenia kanalizacji  

ZAKRES 03.5.  STOLARKA I ŚLUSARKA  

ROZDZIAŁ 01 - WYMAGANIA TECHNICZNE  

01.A WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

01.A.01 – UŜywane materiały  

Jakość uŜywanych materiałów, ich pochodzenie, kontrola, odbiór oraz sposób wykorzystania 
będą zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.  

01.A.02 - Przegląd okuć  

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za przegląd wszystkich okuć wraz z czyszczeniem, 
smarowaniem oraz za zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. Czynności te zostaną 
wykonane po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych przed końcowym odbiorem robót.  
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01.A.03 - Okucia - Zamki  

Zostaną dostarczone 3 klucze dla kaŜdego zamka, dwa klucze otwierające wszystkie zamki.  

UŜywane okucia będą zawsze pierwszej jakości i będą posiadały gwarancję ze strony wykonawcy.  
Elementy okuć będą oznakowane znakiem producenta potwierdzającym pierwszą jakość. Elementy 
znormalizowane będą nosić odpowiednie oznaczenia i posiadać wymiary określone w odpowiednich 
normach. Będą starannie wykończone. 
Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich elementów 
okuć aŜ do końcowego odbioru robót. Wszystkie elementy nie odpowiadające zatwierdzonemu 
wzorcowi nie zostaną odebrane i generalny wykonawca zostanie zobowiązany do ich wymiany na 
własny koszt. 
 

Okucia zostaną zamontowane dokładnie i starannie. Konieczne nacięcia i szczeliny będą miały 
wymiary zgodne z wymiarami okuć aby nie uszkodzić lica stolarki i aby mocowanie było właściwe. 
 

Gwoździe, nity i wkręty zostaną umieszczone w taki sposób aby nie wystawać poza lico 
okucia. 
Wymiar wkrętów zostanie dobrany według grubości elementów i wymiarów okuć. 
 

Wszystkie elementy okuć przeznaczone do malowania zostaną przed zamontowaniem pokryte na 
wszystkich powierzchniach farbą podkładową. Zatykanie zbyt duŜych otworów po zamontowaniu 
okuć 
jest niedopuszczalne. Okucia źle ustawione i źle zamontowane nie zostaną przyjęte i generalny 
wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie koniecznych poprawek. 
 

Elementy, które zostaną uznane za wadliwe, zostaną natychmiast zdjęte i wymienione. Jeśli nacięcia 
w 
stolarce spowodują konieczność jej modyfikacji lub wymiany, wszystkie koszty z tym związane 
poniesie 
generalny wykonawca bez moŜliwości Ŝądania dodatkowej zapłaty. 
 

01.A.04 – Wymagane parametry  

Wszystkie wymagane parametry elementów opisane w niniejszym opisie, dotyczące w szczególności 
izolacji cieplnej i akustycznej zostaną potwierdzone odpowiednimi atestami, które zostaną 
przekazane inwestorowi przed rozpoczęciem wykonania tych elementów.  

01.B. SZKLENIE ELEMENTÓW  

01.B.01 Postanowienia ogólne  

Wszystkie elementy dostarczanej stolarki i ślusarki otworowej zostaną oszklone fabrycznie przez 
producentów elementów.  

01.B.02 Dopuszczenie do uŜycia  

Zostaną dopuszczone do uŜycia wyłącznie szyby odpowiadające wymaganiom 
obowiązujących przepisów i posiadające wymagane atesty.  

Wszystkie elementy stolarki i ślusarki otworowej zewnętrznej będą szklone podwójnymi 
szybami zespolonymi.  
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Tolerancje w wykonaniu niniejszego zakresu są określone w obowiązujących normach.  

01.B.03 Grubości  

Określenie grubości szyb naleŜy do producenta elementu na podstawie wymagań akustycznych i 
wymaganej izolacji cieplnej oraz wymiarów elementów do szklenia zgodnie z obowiązującymi 
normami i wymaganiami zawartymi w poniŜszym opisie.  

Całość elementów przeszklonych na parterze zostanie wykonana ze szkła bezpiecznego .  
01.B.04 Mocowanie  

Mocowanie szyb zostanie wykonane przy uŜyciu listew dostosowanych do rodzaju stosowanych profili 
z zastosowanych koniecznych uszczelek.  

01.B.05 Zabezpieczenia  

Przeszklenia pozostaną skutecznie zabezpieczone do końcowego odbioru robót przy pomocy 
papieru lub zostaną zamalowane. Naklejanie plakatów reklamowych jest zabronione.  

01.C WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAśU  

01.C.01 - Wymagania szczególne - Luzy  

Elementy zostaną wykonane z jak największą starannością. Powierzchnie zewnętrzne profili 
drewnianych  i aluminiowych nie będą zarysowane, i lakier na elementach aluminiowych 
pozostanie jednorodny bez zmatowień, zarysowań ani innych uszkodzeń.  

W miejscach połączenia profili, łączniki zostaną dokładnie ustawione. Profile łączone 
zostaną dokładnie złoŜone a spoina będzie prosta.  

UŜycie masy uszczelniającej aby poprawić lub ukryć uszkodzenia w elementach stolarki 
jest zabronione.  

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie koniecznych regulacji wszystkich 
elementów aby zapewnić wygodne otwieranie i zamykanie oraz konieczne luzy i szczelność. 
Bezpośrednio przed odbiorem końcowym, zostanie wykonany ostateczny przegląd całości stolarki i 
zostaną usunięte wszystkie ewentualne usterki.  

Jest on równieŜ odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich elementów podczas całego okresu 
realizacji. W związku z tym zostaną przewidziane środki zabezpieczające, które zostaną 
zamocowane do ościeŜnic lub innych obramowań wokół elementów.  

01.C.02 - Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji  

Elementy stolarki zostaną zamocowane do elementów konstrukcji przy pomocy kołków 
rozporowych lub innych okuć o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kaŜdego przypadku. UŜycie 
kołków wstrzeliwanych jest zabronione.  

Wszystkie elementy dodatkowe i obróbki (listwy, krawędzie itp...) zostaną starannie zamocowane, 
w szczególności na tynkach, nie układając się jednak do nierówności tynków źle wykonanych.  

01.C.03 - Jakość produkcji  

Wzmocnienia metalowe zostaną zamontowane w elementach stolarki aby zapewnić ich 
odpowiednią wytrzymałość, jeśli będzie to konieczne.  

Wykończenie elementów stolarki będzie staranne, powierzchnie profili będą bez zarysowań, ugięć i 
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innych uszkodzeń. Krawędzie będą proste.  

01.C.04 - Połączenia  
Sposób łączenia profili w zaleŜności od materiału będzie spełniać wymagania obowiązujących 
norm oraz wytyczne producentów.  

1.C.05 - Dostawy - Składowanie  

Transport i składowanie elementów na terenie budowy nie moŜe powodować odkształceń ani 
innych uszkodzeń w zakresie wytrzymałości i estetyki elementów.  

01.C.06 - Zabezpieczenie  

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich elementów stolarki i 
ślusarki.  

Montowanie elementów niezabezpieczonych jest zabronione.  

01.C.07 - Obróbki  

Cena wykonania robót obejmuje równieŜ wszystkie konieczne obróbki montaŜowe i uszczelnienia.  

Obróbki zostaną wykonane z tego samego materiału co elementy stolarki.  

01.C.08 - Tolerancje  

Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach będą zgodne 
z obowiązującymi przepisami.  

Maksymalna dopuszczalna odchyłka od pionu dla ościeŜnic i ram okiennych wynosi 2 mm 
we wszystkich kierunkach.  
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