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1. DANE OGÓLNE  
 
1.1. Nazwa zadania  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową targowiska gminnego w Żurominie 
przy ul. Zwycięstwa. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, objęte 
etapami dla robót budowlanych zadania pn. budowa targowiska gminnego w 
Żurominie przy ul. Zwycięstwa. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to 
rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie 
będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 



antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie  
obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć 
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego 
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także 
prace polegające naprzebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 



1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
– należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót 
budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o 
którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu górniczego. 



1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w 
rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć 
organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć 
drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany 
przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 



1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną 
przez Inspektora nadzoru książkę zponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 
naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 
i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność 
wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 

zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną 
lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 



1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć 
część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia 
podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć 
grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana 
przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca 

rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 
maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez 
Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 



1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub 
fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.6. Informacja o terenie budowy.  
Teren budowy zlokalizowany jest na działce 2595/5 w Żurominie gm. Żuromin. 
Działka nie jest ogrodzona.  



Na terenie budowy znajdują się wejścia do budynku oraz uzbrojenie w postaci 
przyłączy kanalizacji sanitarnych, sieci wodociągowej, sieci energetycznej i 

telefonicznej.  
1.7. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót na terenie 
budowy oraz za ich zgodność z założeniami do wykonania rozbudowy budynku, 
specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca tak ma zorganizować roboty budowlane, aby 
zapewniony był dostęp do budynku oraz nie zakłócone było prawidłowego 
funkcjonowanie obiektu.  
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na ścianach 
zewnętrznych modernizowanego budynku, takie jak:  kable elektryczne i telefoniczne 
itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i powiadomić Nadzór Inwestorski o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i przystąpi do naprawy. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzględni koniecznie 
prace kontrolne na budowie związane ze sprawdzeniem usytuowania istniejącego 
uzbrojenia podziemnego.  
1.9. Transport  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia od władz do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Nadzór Inwestorski.  



Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
drogi w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich szkód w ten sposób wyrządzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego.  
1.10. Ochrona środowiska.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac budowlanych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywał teren budowy w czystości,  
b) podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) lokalizację zaplecza budowy, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych;  
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza 
pyłami lub gazami, możliwością powstania pożaru.  
1.11. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz 
prac nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia należy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić (w oparciu 



o informację projektanta) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „planem 
BIOZ").  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz w magazynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.12. Oznakowanie placu budowy.  
Teren budowy należy wygrodzić taśmą i oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych 
oraz w widocznym miejscu od strony drogi publicznej należy umieścić tablice 
informacyjną budowy.  
1.13.Zabezpieczenie chodników i jezdni.  
Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia 
chodników i jezdni dla budowy, wymagającej odpowiednich zabezpieczeń. Uzyska 
także odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) w przypadku zajęcia pasa ulicznego 
przyległego do terenu budowy podczas prowadzenia robót. W tym przypadku 
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodni 

go z Zamawiającym. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni również koszty 
zajęcia chodnika, wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz koszty 
oznakowania objazdów oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres 
wykonywania robót.  
 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. Jacek Szynkiewicz 


