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Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do opracowania 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach i ulicach. 

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień  30 kwietnia 2012 r. 
Przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy 
uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące zaplecza dla Wykonawcy w okresie realizacji kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zaplecza Wykonawcy, o ile warunki kontraktu przewidują jego 
realizację jako osobnej pozycji obmiarowej. Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie 
niezbędne obiekty, urządzenia i instalacje potrzebne Wykonawcy do wykonania robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Zaplecze Wykonawcy – niezbędne urządzenia, instalacje, biura, magazyny, 
laboratoria, place składowe, drogi wewnętrzne i dojazdowe itp. potrzebne Wykonawcy do 
realizacji robót z uwzględnieniem potrzeb podwykonawców. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”[1], pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót zaleca się stosować wg OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów zaleca się stosować wg OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu uzyskania materiałów, które okażą 
się potrzebne w związku z realizacją zaplecza. 
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 Humus czasowo zdjęty z terenu przeznaczonego na zaplecze Wykonawcy może 
być wykorzystany do robót lub rekultywacji terenu po ukończeniu robót, pod warunkiem 
akceptacji Inżyniera. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami. Miejsca czasowego składowania materiałów budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zaleca się stosować wg OST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien 
korzystać ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót. 
 Wykonawca powinien używać jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu zaleca się stosować wg OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Stosowane środki transportu nie mogą wpływać niekorzystnie na jakość 
wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy mają spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca usunie wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót zaleca się stosować wg OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 
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5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z warunkami kontraktu. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji. 
 Podstawowe czynności Wykonawcy przy wykonaniu robót obejmują: 
1.  urządzenie zaplecza, 
2.  utrzymanie zaplecza, 
3.  likwidację zaplecza. 

5.3. Wykonanie zaplecza dla Wykonawcy 

5.3.1. Urządzenie zaplecza 

 Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbędne obiekty, urządzenia i 
instalacje potrzebne Wykonawcy przy realizacji robót. Do nich mogą należeć budynki 
administracyjne, socjalno-bytowe, magazynowe i laboratoryjne, place składowe, bazy 
transportowe, instalacje elektryczne, teletechniczne, wodociągowe i inne, zabezpieczenie 
ochrony mienia, drogi dojazdowe i wewnętrzne, parkingi itp. 
 Place budowy i ich zaplecza oraz drogi dojazdowe (techniczne) zorganizowane 
będą w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i jak najmniejsze 
przekształcenie jego powierzchni. 
 Zaleca się lokalizować zaplecza budowy, a w szczególności magazyny, składy i 
bazy transportowe przede wszystkim na terenach już zagospodarowanych. 
 Place budowy zlokalizowane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej należy 
utrzymywać w stanie ograniczającym zapylenie, m.in. poprzez stosowanie zabezpieczeń 
dla składowanych materiałów, stosowanie gotowych mieszanek asfaltowych wytwarzanych 
w wytwórniach do wykonania nawierzchni, w celu ograniczenia w największym stopniu 
prac związanych z mieszaniem kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy. 
 Wykonawca podejmie działania organizacyjne i techniczne, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami lub 
ściekami powstającymi w związku z realizowanymi pracami. Na odcinkach, gdzie prace 
budowlane, w tym roboty ziemne, będą prowadzone w pobliżu cieków, Wykonawca 
zastosuje rozwiązania zabezpieczające przed ich uszkodzeniem, zasypaniem lub 
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z prac budowlanych. 

 W czasie urządzenia zaplecza Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed 
uszkodzeniami bądź zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Wszelkie 
zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwymi metodami wykonawczymi lub 
zaniedbaniami, Wykonawca powinien naprawić lub odtworzyć możliwie jak najszybciej. 

5.3.2. Utrzymanie zaplecza 

 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne, 
związane z użytkowaniem urządzonego zaplecza. 
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 Wszelkie usuwanie zanieczyszczeń stałych i płynnych, umożliwiających poprawne 
funkcjonowanie zaplecza Wykonawcy, musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami środowiskowymi. 

5.3.3. Likwidacja zaplecza 

 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich obiektów, 
urządzeń i instalacji użytkowanych w ramach urządzonego zaplecza Wykonawcy, według 
punktu 5.3.1. 
 Do robót likwidacyjnych należą też prace związane z dostosowaniem wykonanych 
robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
− uzupełnienie zniszczonych w czasie istnienia zaplecza Wykonawcy istniejących 

elementów terenowych, drogowych lub innych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu zaplecza Wykonawcy, 
− usunięcie ewentualnego oznakowania dróg w otoczeniu zaplecza Wykonawcy, 

wprowadzonego na okres trwania budowy drogi. 
Likwidacja zaplecza Wykonawcy powinna spowodować, że użytkowany teren 

przywrócony zostanie do stanu poprzedzającego rozpoczęcie urządzenia zaplecza. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót zaleca się stosować wg OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. Badania robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę 
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót,  

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót zaleca się stosować wg OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jeśli warunki kontraktu nie ustalają inaczej, to jednostką obmiarową urządzenia, 
utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe (ryczałt). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót zaleca się stosować wg OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z warunkami kontraktu, jeżeli odbiór 
określony w dokumentach umowy da wynik pozytywny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zaleca się stosować wg OST D-M-
00.00.00  „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej (ryczałtu) obejmuje: 
– urządzenie zaplecza Wykonawcy, 
– utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 
– likwidację zaplecza Wykonawcy. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentów umowy, 
dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1.  D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Inne dokumenty 

2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami) 

3.  Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z 1995 r.) 

4.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami) 

5.  Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62 z dnia 20.06.2001 r. ze zmianami) 
6.  Warunki kontraktu 


