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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 
 

dla zadania pod nazwą 
 
 
 

„Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzyca ul. Bohaterów Getta                                    
i ul. Sienkiewicza w Głuszycy” 

 
 
 

 
SPIS TREŚCI: 
 

1. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

2. Określenia podstawowe 

3. Zasady ogólne realizacji zadania 

4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

5. Szczegółowy zakres prac wykonawcy 

6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

7. Informacje o specyfice terenu budowy 

8. Forma nadzoru inwestorskiego 

9. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

10. Wymagania dotyczące środków transportu 

11. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

12. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oaz odbiorem robót budowlanych 

13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych 

14. Opis odbioru robót budowlanych 

15. Opis sposobu rozliczenia robót budowlanych 

16. Dokumenty odniesienia 
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1. KLASYFIKACJA ROBÓT wg CPV 
 
Kod CPV: 45.34.20.00-6 

 

2. OREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

2.1. Remont barier ochronnych - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania dróg, 

polegające na naprawie lub wymianie elementów bariery w celach przywrócenia pełnych 

funkcji pełnionych przez barierę. 

2.2. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu 

fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne, 

wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu                     

z obiektem lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

2.3. Odbiór jakościowy – jest odbiorem części prac, potwierdzającym właściwą jakość ich 

wykonania.  

 

3. ZASADY OGÓLNE REALIZACJI ZADANIA 
 

3.1 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie. 

3.2 Wszystkie wykonane roboty muszą być zgodne z przekazanym przedmiarem robót. 

3.3 Wszystkie prace będą wykonywane przez pracowników Wykonawcy dysponujących 

odpowiednią wiedzą i uprawnieniami do ich wykonywania.  

3.4 Roboty wykonywane w ramach realizacji zadania kierowane będą przez osobę 

posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe. 

 

4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 

4.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest: 

Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzyca w rejonie ul. Bohaterów Getta                       

i ul. Sienkiewicza  zgodnie z przedmiarami prac. 

 
4.2 Szczegółowe wymagania specyfikacji: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych               

z rozbiórką istniejących barier, ustawieniem nowych barier  ochronnych, które obejmują: 

-   oznakowanie robót 

- zakup oraz transport materiałów na miejsce wbudowania - montaż barier  

    ochronnych 
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-  rozbiórka istniejących barier metalowych i słupków (materiał z rozbiórki do dyspozycji 

Inwestora), 

- montaż nowych słupków z profili zamkniętych 50x50x3 mm, ocynkowanych w miejscu 

zdemontowanych słupków, 

- ustawienie nowych barier ochronnych – przęsła ogrodzeniowe wys. 110, szer. 200 – 250 – 

rama z profilu zamkniętego 30x30x2mm ocynkowanego, 

-  uporządkowanie terenu wokół bariery 

 
 5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY 

 
W zakresie prac wykonawcy leży: 
 
5.1. Wykonanie robót budowlanych określonych przez przedmiary robót i niniejszą 

specyfikację. 

5.2. Ponadto do zakresu czynności wykonawcy należy: 

- Urządzenie zaplecza budowy. 

- Urządzenie placu budowy. 

- Wykonania  tymczasowego zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną 

(jeżeli wystąpi taka potrzeba)  oraz zawarcia umowy z dostawcami w/w mediów na 

czas realizacji zadania. 

- Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia 

terenów. 

- Zabezpieczenie robót pod względem bhp oraz bezpieczeństwa osób trzecich. 

- Wykonanie zabezpieczenia sąsiadującego z inwestycją drzewostanu i roślinności 

niskiej w tym krzewów i trawy.  

5.3. Przeprowadzenie odbioru technicznego wszystkich  przewidzianych w opracowaniu 

projektowym elementów budowlanych wraz z uprzednim przeprowadzeniem odbiorów 

technicznych robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

5.4. Wykonanie końcowego odbioru technicznego. 

 

6. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 
 
6.1 Bieżące usuwanie gruzu, ziemi i innych materiałów z rozbiórki oraz zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem chodnika i ulicy w wyniku przeprowadzanych prac.  

 
6.2 Uporządkowanie terenu prowadzonych prac po ich zakończeniu. 

 
7. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY: 

 
7.1 Teren budowy znajduje się wzdłuż czynnej drogi gminnej ul. Bohaterów Getta i drogi                

ul. Sienkiewicza, wzdłuż rzeki Bystrzyca.  
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7.2 Rozpoczęcie robót należy zgłosić zarządcy drogi i ustalić z nim trasy przejazdu sprzętu 

budowlanego. Teren na którym będą prowadzone roboty należy ogrodzić i odpowiednio 

oznakować. 

 

7.3 Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem wstrzymania prac do bezwzględnego 

utrzymywania porządku na terenie objętym robotami budowlanymi, usuwania wszelkich 

przeszkód komunikacyjnych oraz składowania poza terenem wykonywanych robót 

wszystkich zbędnych urządzeń, materiałów i odpadów. Należy bezwzględnie, każdego dnia 

po zakończeniu robót, pozostawić teren uporządkowany. 

 
 
8. FORMA NADZORU INWESTORKSIEGO 
 
Nadzór inwestorski dla zadania pełni Inspektor działający w imieniu Zamawiającego. Prace 

będą rozliczane na podstawie obmiarów prac dokonanych z udziałem przedstawiciela 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Prace zanikowe i ulegające zakryciu, muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru przed 

ich zakryciem. Zgłoszenie do odbioru musi nastąpić min. 24 godz. przed ich zakryciem. 

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN: 
 
Sprzęt użyty musi mieć gabaryty i wagę umożliwiającą poruszanie się po drogach 

publicznych. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń, Wykonawca zobowiązany 

będzie do ich naprawy na własny koszt.  

Osadzenie słupków oraz montaż elementów barier wykonać ręcznie. 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU: 
 

Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy 

konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy 

montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 

Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji dokonywać ręcznie. Przy załadunku                            

i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy 

barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz uszkodzeniami zabezpieczeń antykorozyjnych. 

 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z kanonem sztuki budowlanej 

oraz umową. 
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12. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 

W czasie wykonywania robót należy zbadać o: 
 

- zgodność usytuowania bariery ochronnej z ST oraz zaleceniami Inżyniera (lokalizacja, wymiary, 

rozstaw słupków), o sprawdzeniu kompletności dostarczonych elementów barier,  

- sprawdzenie stabilności zamontowanych słupków,  

-  prawidłowość montażu bariery ochronnej,  

- wizualne oględziny zabezpieczeń antykorozyjnych, 

Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być zgłoszone i odebrane przez inspektora 

nadzoru. Na wszelkie materiały użyte do wbudowania muszą być dostarczone atesty.  

 
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 
 
Załączony do SIWZ przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny 

wartości robót budowlanych. Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora 

Nadzoru i posiadać jego akceptację. 

 
14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia  

i gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
 
 
15. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu  

o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robót                        

i umownych cen jednostkowych, z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty 

ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie 

przedstawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty rozbiórkowe przy demontażu (zniszczonych, uszkodzonych barier ochronnych                           

i słupków)  

- zakup i transport elementów barier ochronnych na miejsce wbudowania oraz transport 

elementów zdemontowanych 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- wytyczenie odcinków ustawienia barier wraz z miejscami osadzenia słupków,  

- osadzenie słupków barier  

- montaż barier,  

- uporządkowanie terenu. 

 
16. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 
 
- Program funkcjonalno-użytkowy, 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – aut. ITB – 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, W-wa 1989., 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

542), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 

r., poz. 1314), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401), 

- Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 


