
M.01.02.03. ORGANIZACJA  PLACU  BUDOWY

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące organizacji placu budowy dla potrzeb 
prowadzenia robót na obiektach inżynierskich dla zadania wymienionego w ST D-
M.00.00.00. punkt 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją 
placu budowy na każdym obiekcie objętym Kontraktem, a więc:
opracowanie projektu organizacji placu budowy,
zapewnienie dojazdu do placu budowy,
zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi,
przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy,
doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, 
łączność),
ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i 
wandalizmu,
zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń 
sanitarnych,
zapewnienie niezbędnych przyobiektowych pomieszczeń magazynowych,
zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót na obiekcie 
mostowym,
utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane 
jako dojazdy,
doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST. są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
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2. Materiały

Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować materiały określone w projekcie 
organizacji placu budowy.

3. Sprzęt

Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie 
organizacji placu budowy.

4. Transport

Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi 
zaakceptowanymi przez Inżyniera.

5. Wykonanie robót

5.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji 
budowy rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3. niniejszej ST 
wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów 
oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z 
organizacją placu budowy.
Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inżyniera.
Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień 
dotyczących projektu organizacji budowy.

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego 
obiektu, w sposób następujący:
po istniejących eksploatowanych drogach,
po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii 
rozgraniczających po uzgodnieniu z Inżynierem uwzględniając organizację budowy i 
wykonawców innych Robót,
po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez
Zamawiającego, a więc po terenie wymagającym dzierżawy.

Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji 
placu budowy sporządzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST.
Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii 
rozgraniczających.
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W przypadku technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy terenu 
wywłaszczonego, konieczne będzie zlokalizowanie placu budowy na terenie 
wydzierżawionym.

Ostateczną lokalizację placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu 
budowy.
Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do obowiązku Wykonawcy.

5.4. Przełożenie istniejących urządzeń obcych

Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub 
uniemożliwiające prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty 
będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim 
prawem budowlanym.

5.6. Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót na obiekcie
mostowym

Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie 
z ST D-M.00.00.00, przy czym należy m.in. rozwiązać następujące zagadnienia:
ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy,
czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających obiekty mostowe i 
plac budowy (do czasu wykonania odprowadzeń przewidzianych w Kontrakcie drogowym), 
po uprzednim ich oczyszczeniu,
ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi 
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach 
dojazdowych i drogach innych użytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez 
doprowadzenia na plac budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na 
koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakości robót

Kontroli Inżyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla 
potrzeb organizacji placu budowy.

7. Obmiar robót

Roboty objęte niniejszą ST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu obejmującymi wykonanie 
wszystkich robót składowych określonych w projekcie organizacji placu budowy 
zatwierdzonym przez Inżyniera..

8. Odbiór robót
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Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu 
organizacji budowy.
Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót z projektem 
organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakości wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa płatności

Płaci się kwotę ryczałtową za wykonany i odebrany zakres robót określony w projekcie 
organizacji placu budowy.
Podstawą płatności są kwoty ryczałtowe za poszczególne roboty składowe wchodzące w 
ogólny zakres robót przy organizacji placu budowy, ustalone na podstawie kalkulacji 
sporządzonych przez Wykonawcę dla określenia kwoty ryczałtu.
W kwotach ryczałtowych mieszczą się także:
sporządzenie projektu organizacji placu budowy wraz z uzgodnieniami,
opłaty za energię elektryczną, wodę i łączność,
koszty obsługi i dozorowania placu budowy,
koszty ewentualnej dzierżawy gruntu,
koszty związane z utrzymaniem czystości (związanej z prowadzeniem budowy) dróg 

dojazdowych.

10. Przepisy związane

1. Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dziennik Ustaw nr 89, pozycja 414).
2. Rozporządzenie  M.S.WiA w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego  Dz.U. nr 140 z dnia 20.XI.1998r.
3. ST D-M.00.00.00 Wymagania ogólne.
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