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STO    -   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

I.  CZĘŚĆ OGÓLNA   
 
1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot SST  
 

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne dotyczące  wykonania  

i  odbioru  robót  : BUDOWA PLACU ZABAW  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ   we Włostowie   . 

1.2. Zakres stosowania SST  
 
 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy zlecaniu i  realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 
1.3.  Zakres robót budowlanych oraz prace  towarzyszące i roboty tymczasowe: 
  

    Specyfikacja obejmuje  budowę placu zabaw , w tym :  
    -   przygotowanie terenu i roboty ziemne ; 
    -   roboty w zakresie  konstruowania  , fundamentowania i wykonania nawierzchni ; 
    -   roboty w zakresie wznoszenia ogrodzenia ; 
    -   roboty w zakresie dróg pieszych i innych nawierzchni ; 

1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac towarzyszących 
i tymczasowych: 
 -  geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie; 
 -  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 
 -  zabezpieczenie placu budowy; 
 -  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami  
     (plan BIOZ); 
 -  przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i socjalnego  
    oraz placu składowego; 
 -  w razie potrzeby zatrudnienie dozorców oraz podjęcie wszelkich innych środków niezbędnych 
    dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych; 
 -  zabezpieczenie utrzymania ruchu publicznego na placu budowy; 
 -  dostarczenie, zainstalowanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak  
    znaki ostrzegawcze, nakazu   , zakazu itp. 
 -  wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, zabezpieczeń i odbiorów technicznych; 
 -  po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy poprzez odbudowę uszkodzonych czy  
   zdemontowanych ogrodzeń   oraz demontaż i usunięcie obiektów tymczasowych 
  Wykonanie wszelkich prac towarzyszących i tymczasowych Wykonawca jest    
  zobowiązany uwzględnić w koszcie wykonania  zamówienia.         

 
1.4. Określenia podstawowe       
  Ilekroć w ST jest mowa o:  
  1.4.1.    obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
   -   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
   -   budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami,  
   -  obiekt małej architektury;  
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  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.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiekt 
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 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.  
  1.4.4.  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 . 
  1.4.5.  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.  
  1.4.6.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu,  
a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego.  
  1.4.7.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
  1.4.8.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej 
konserwacji.  
  1.4.9.  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.  
  1.4.10.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  roboty  
budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy.  
  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości 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.  
  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą  na  
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  służącymi do  realizacji  obiektu,  operatami  geodezyjnymi  i  
książkami  obmiarów,  a  w  przypadku realizacji obiektów metodą  montażu - także dziennikiem montażu.  
  1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
  1.4.15.  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.  
  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  
wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie.  
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  1.4.17. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8.  
  1.4.18.  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 wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość 
użytkową.  
  1.4.19.  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.).  
  1.4.20.  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.  
  1.4.21.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę należności wnoszoną przez obowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć , drogę specjalnie  
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.  
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  
budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
  1.4.24.  kierowniku  budowy (kierowniku robót) -  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. 
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi 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.  
  1.4.26.  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.  
  1.4.27.  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.  
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z  
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
  1.4.29.  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.  
  1.4.30.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub fizyczną  będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
  1.4.31.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
  1.4.32.  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.  

  1.4.33.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  aprobatach  
technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych.  

  1.4.34.  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.).  
  1.4.35.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  
techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.  
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych i 
zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
  1.4.36.  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.  
  1.4.37.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
  1.4.38.  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.  
  1.4.39.  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.  
  1.4.40.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do  
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
  1.4.41.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  
budowlanych,  stworzonym  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.  
  1.4.42.  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  umów  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.  
 
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  teren  
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  
dokumentację projektową i  SST.  
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów  pomiarowych  
do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
  1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną  i  dokumenty,  zgodne  z  
wykazem  podanym  w  szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową dostarczoną przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez Wykonawcę.  
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  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  przez  
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  
ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich  
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uważane  za wartości  docelowe,  
od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  
takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy.  
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w  
tym:  ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  
środki  niezbędne  do  ochrony  robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
się, że jest wliczony w cenę umowną.  
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm  
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych,  
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  
lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru.  
  1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 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.  
 
  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni  terenu  i  pod  jego  
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  
pomocy  potrzebnej  przy wykonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
  1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  takim  przewozie  
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
   1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  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.  
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego.  
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informował  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  
przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2.    MATERIAŁY  
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  
 
  2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to  źródła  wskazane  przez  
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i  żwiru będą 
formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce i   rekultywacji  terenu  po  ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych  miejsc  
wskazanych  w  dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze.  
  2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
  2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów   
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
  2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość   zastosowania różnych  rodzajów  
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  
nadzoru  o  zamiarze  zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
3.  SPRZĘT  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  
powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  
wskazaniom  zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  
sprzętu  do użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami.  
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  
uzyska  jego  akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów.  
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Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi  
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych.  
Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy,  
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub  
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych - zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz  
wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i  
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.   
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  
z umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  
robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami  SST,  projektem  
organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora nadzoru.  
   5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu  
wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.   
   5.2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  
wykonywaniu  robót  zostaną  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
   5.2.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
   5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  
Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  
Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.   
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Program zapewnienia jakości  
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony  
sposób  wykonania  robót,  możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie  robót  zgodnie z dokumentacją projektową , SST.  
  Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robót,  
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów 
robót,  
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).  
6.2.  Zasady kontroli jakości robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  
pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  
Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót badanych  materiałów  i dopuści  je  do 
użytku  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,  
opartych  na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  
prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań.  
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu próbek.  
 Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  
przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  
przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki  do  pobierania  próbek będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4.  Badania i pomiary  
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   Przed  
przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5.  Raporty z badań   
Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach  
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego zaaprobowanych.  
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6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  kontroli,  
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania.  
 Do  umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  
badań  dostarczonych  przez Wykonawcę.  
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  
badań,  albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz właściwych  
przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  
określoną  w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia  
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.    
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8.  Dokumenty budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym Zamawiającego  i  
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu budowy  do  końca  okresu  
gwarancyjnego.  
Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.  
Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i będą  dotyczyć przebiegu  robót,  
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg  robót,  trudności  i  
przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót podlegających  
ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami klimatycznymi,  
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  
dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
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- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań 
z podaniem kto je przeprowadza,  
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je przeprowadza,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  
zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  
badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
 Dokumenty te stanowią załączniki do  odbioru  robót.   
Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektora nadzoru.  
Pozostałe  dokumenty  budowy.  
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  również, następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Przechowywanie  dokumentów  budowy.   
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.   Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7.    OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym  
lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  w  
KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny być zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  
projektowej  i kosztorysowej  - przedmiarze robót.  
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  



 14 

7.4.  Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając  w sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  
norm  zatwierdzonych  przez Inspektora nadzoru.   
8.    ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym odbiorom:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie jakości  
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie  dokonany  w  czasie umożliwiającym  
wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  
wpisem  do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty  zgłoszenia  wpisem  do  
dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie  
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego  
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  
przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności  
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  
podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w  
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach 
umowy.  
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
uzupełniające lub zamienne),  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ),  
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,    
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie będą  
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji.  
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  
obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  . 

  
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1 Ustalenia ogólne   
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  obmiarową  
ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych.   
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez  
Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  wszystkie  
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej.  
  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem podatku VAT.   
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
   9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi instytucjami  
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem  kopii  projektu  
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu,  
- opłaty/dzierżawy terenu,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, oznakowań i 
drenażu,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych   oznakowań   pionowych, 
poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi Wykonawca . 
 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr  
207, póz. 2016 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Jednolity tekst  
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz.  
1321 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz.  
627 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z  
2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
10.2 Rozporządzenia   
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania  
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, póz. 2041).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
póz. 2042)  
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10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom l,  
II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki  
Budowlanej, Warszawa 2003.  
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek  
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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II. Część zasadnicza     
 
SST – SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
A. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ   
       I ROBOTY ZIEMNE  (Kod CPV 45111200-0)  
 
 A.1.Wykonanie wykopów w gruntach I – V kategorii (roboty ziemne)    (45111200-0)  

1. WSTĘP   
  1.1.  Przedmiot SST   
  Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące 
przygotowania terenu pod budowę  i roboty ziemne .   
  1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
  1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy  i  wykonanie wykopów  . 
   1.4.  Określenia podstawowe  
Budowla  ziemna  (nasyp)  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu, spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia.  
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m.  
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0 do 3 m.  

   Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót.  
   Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  poza pasem robót.  

Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych.  
Kruszywo naturalne - pospółka  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
2. MATERIAŁY  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  w  
maksymalnym  stopniu  do  zasypania  i  budowy  skarp.   
Grunty nieprzydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za  
zezwoleniem Zamawiającego.  
Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
3. SPRZĘT   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu służącego do:  
-  odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  koparki, ładowarki,  itp.),   
   jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów (spycharki, itp.).  
-  transportu  mas  ziemnych  (samochody  wywrotki,  samochody  skrzyniowe, taśmociągi itp.)  
-  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
4. TRANSPORT   
  Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być dostosowany  do  kategorii  
gruntu,  jego  objętości,  technologii  odspajania i załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność  
środków  transportowych powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  
do urabiania i wbudowania gruntu.  
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.  
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5. WYKONANIE ROBÓT   
  5.1.  Zasady prowadzenia robót   
Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność w całym  okresie  
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających z nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  
wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych.   
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  
Odstępstwo  od  powyższego  wymagania, uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw  
geotechnicznych,  wymaga zgody Zamawiającego.  
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być bezpośrednio  wbudowane  w  
nasyp  lub  przewiezione  na  odkład.  O  ile Zamawiający  dopuści  czasowe  składowanie  
odspojonych  gruntów,  należy  je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5  metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.  
   5.2.  Dokładność wykonania wykopów  
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi  projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 
cm .Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1,0 cm i 
-3,0 cm . Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10  cm,  a  
krawędzie  korony  drogi  nie  powinny  mieć  wyraźnych  załamań  w planie.    
Pochylenie skarp nie powinno różnić  się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinna  
przekraczać  10  cm  przy  pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.  
  5.3.  Odwodnienia robót ziemnych   
 Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów odwadniających,  
Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  
zapewnią  odprowadzenie  wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty  przed  nawilgoceniem  i  nawodnieniem. 
Wykonawca  ma  obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
 Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które spowoduje  ich 
długotrwałą  nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
 Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń odwadniających  musi  
być poprzedzone  uzgodnieniem  z  odpowiednimi instytucjami.  
 5.4.  Odwodnienie wykopów    
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w  całym  okresie  
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  liniowych powinno  postępować  w  kierunku  
podnoszenia  się  niwelety.  W  czasie  robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i 
nadać przekrojom poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy  niż  2%  
w  przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  
odspajania  gruntów  oraz  terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  Źródła wody, odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót   
  Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności z wymaganiami  
określonymi  w  niniejszej  ST  oraz  w  dokumentacji  projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
  a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  
  b) zapewnienie stateczności skarp.  
  c) odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
  d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych      
6.2.1.   Sprawdzenie odwodnienia  
  Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności z wymaganiami  Specyfikacji  
określonymi  w  pkt.  5  oraz  z  dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  
  6.3.   Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami   
  Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich punktach  SST,  zostaną  
odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych w punktach 5 i 6 SST powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne”  pkt.7.3 
Jednostką obmiaru jest m3  (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  
 
 8. ODBIÓR ROBÓT  

  Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w SST „Wymagania ogólne" pkt.8  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
  Ogólne zasady  płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 Rozliczenie robót – Zgodnie z 
harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora   
  
10.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE   
[l] PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
[2] PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
[3]  PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
[4] PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
[5] BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
[6] BN-64/8931-02   Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  
nawierzchni  podatnych i podłoża .  
[7] BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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B.1.  ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA , FUNDAMENTOWANIA  ORAZ 
WYNYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD , DRÓG  CPV 45233000-9  

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy  pod nawierzchnie placu zabaw  we Włostowie  . 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  wykonaniem  
podbudowy z piasku i kruszywa ,  pod nawierzchnie placu zabaw  . 
1.4. Określenia podstawowe  
- stabilizacja mechaniczna  - proces technologiczny  , polegający na odpowiednim  zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności  kruszywa  o właściwie dobranym uziarnieniu .  
- podbudowa stabilizowana mechanicznie - warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni służące do 
przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże 
- kruszywa kamienne łamane  
Uzyskuje się przez ręczne lub maszynowe rozdrabnianie skał ze złóż rodzimych. Są to ziarna o szorstkiej 
powierzchni kształtem zbliżone do ostrosłupa lub sześcianu. Stosuje się je do betonów na spoiwach 
mineralnych oraz do nawierzchni kolejowych i drogowych.  
- Kruszyny, kliniec, tłuczeń ( otrzymywane przez jednokrotne rozdrabnianie skał) 
- Kruszywa łamane do betonu zwykłego marek powyżej 250  
- Kruszywo łamane granulowane otrzymuje się przez co najmniej dwukrotne mechaniczne rozdrabnianie 
skały. Kształtem do wielościanów foremnych np. czworościanu , 
- pozostałe określenia podstawowe  sa zgodne z  odpowiednimi  normami polskimi . 
 
2. MATERIAŁY 

3.1. Wymagana dla materiałów  

3.1.1. Uziarnienie kruszywa   

Krzywa uziarnienia kruszywa musi spełniać warunki PN-B-067714 – 15  i leżeć między krzywymi 
granicznymi  . Krzywa uziarnienia  kruszywa powinna być ciągła  i nie może przebiegać  od dolnej 
krawędzi krzywej  granicznej  uziarnienia  do górnej granicy uziarnienia  na sąsiednich  sitach .  
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać  2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo , materiały do wykonywania podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące nie 
przenikania cząstek między podbudową a podłożem .  
Ze względu na pochodzenie i sposób uzyskiwania kruszyw dzieli się je na: mineralne i sztuczne.  
W zależności od surowca skalnego i od sposobu produkowania kruszywa dzieli się na grupy: kruszywo 
naturalne i kruszywo łamane. 
Kruszywo naturalne dzieli się na: kruszywo naturalnie nie kruszone, kruszywo naturalne kruszone. 
Kruszywo łamane dzieli się na: kruszywo łamane zwykłe, kruszywo łamane granulowane. 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: 
• drobne o ziarnach do 4 mm 
• grube o ziarnach 4-36 mm 
• bardzo grube 63-250 mm 
Zależnie od cech jakościowych dzieli się kruszywa na odmiany, gatunki, klasy i marki. Podział na 
sortymenty wynika z wymagań norm przedmiotowych. 
Podstawowe pojęcia, które służą jako zasady podziału: 
Odmiana jest związana z zawartością w kruszywie budowlanym grudek gliny. 
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Gatunek jest to symbol liczbowy, określający jakość kruszywa wg norm przedmiotowych. 
Klasa techniczna kruszywa jest to symbol liczbowy, określany jakością surowca skalnego, z którego jest 
wyprodukowane kruszywo drogowe.  
Marka kruszyw jest to symbol liczbowy, określający jakość kruszywa, gwarantujący otrzymanie betonu 
klasy, co najmniej równej tej marce. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca  przystępujący do wykonania podbudowa z kruszyw  stabilizowanych mechanicznie  
powinien  wykazać się możliwością  korzystania z następującego sprzętu :  
- równiarek lub układarek  do rozkładania mieszanki , 
- walców ogumionych  i stalowych   wibracyjnych   lub statycznych do zagęszczenia.   
W miejscach trudno dostępnych  powinny być stosowane  zagęszczarki płytowe , ubijaki mechaniczne  
lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
Kruszywa można  przewozić  dowolnymi środkami  transportu  w warunkach  zabezpieczających  je 
przed  zanieczyszczeniem  , zmieszaniem z innymi materiałami , nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni i rysunkami budowlanymi 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie  drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy . 
Mieszanka  kruszywa powinna być rozkładana  w warstwie o jednakowej grubości  takiej aby jej  
ostateczna grubość  po zagęszczeniu  była równa grubości projektowanej . 
Warstwa  podbudowy powinna być tak rozłożona  w sposób zabezpieczający  osiągnięcie  wymaganych 
spadków  i rzędnych wysokościowych . Warstwa powinna być wyprofilowana  i zagęszczona  z 
zachowaniem  wymaganych spadków   i rzędnych wysokościowych .  
Wilgotność mieszanki  i kruszywa  podczas zagęszczania  powinna odpowiadać wilgotności  optymalnej 
określonej  zgodnie z normą PN-B-04481.  
Materiał nadmiernie nawilgocony powinien być osuszony przez osuszanie i napowietrzanie .  
Jeżeli wilgotność mieszanki  kruszywa jest niższa  od optymalnej o 20% jej wartości  , mieszanka 
powinna być zwilżona  określona ilością wody  i równomiernie wymieszana .  
W przypadku  gdy wilgotność  mieszanki  kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % wartości  
mieszankę należy osuszyć . 
 Zagęszczenie  warstwy powinno  odbywać się aż  do osiągnięcia   wymaganego wskaźnika zagęszczenia  
 
Podbudowa  po wykonaniu  a przed ułożeniem nawierzchni  powinna być utrzymywana  w dobrym 
stanie . 
 Szerokość  podbudowy nie może  różnić  się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm ,-5 cm . 
Jeżeli  Wykonawca  za zgodą nadzoru będzie wykorzystywał gotowa podbudowę  do ruchu  
budowlanego  , to jest obowiązany  naprawić wszelkie  uszkodzenia podbudowy  , spowodowane przez 
ten ruch .  
Koszt napraw  wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy  obciąża Wykonawcę robót. 
Nierówności podłużne  podbudowy należy mierzyć 4 –metrowa łatą  lub planogramem zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne  podbudowy należy mierzyć  4-metrową łatą . 
 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać : 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej , 
- 20mm dla podbudowy pomocniczej . 
Spadki  poprzeczne podbudowy  na prostych i łukach  powinny  być zgodne z dokumentacją projektowa 
z tolerancją ± 0,5%. 
Grubość podbudowy  nie może się  różnić od grubości  projektowanej  o więcej niż : dla podbudowy 
zasadniczej  ± 10% . 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału.  
Materiał powinien posiada niezbędne aprobaty  i przed wykonaniem zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową jest 1 m2  podbudowy  . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne". 
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9 
Rozliczenie robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
1  Norma PN-S-06102 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie” 
2. Oznaczanie składu ziarnowego metodą „na sucho” 

Wg PN-B-06714/15:1991 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
Wg PN-EN 933-1:2000 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 

3. Oznaczanie składu ziarnowego metodą „na mokro” 
Wg PN-B-06714/15:1991 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
Wg PN-EN 933-1:2000 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 

4. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
Wg PN-B-06714/26:1978 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 

5. Oznaczanie mrozoodporności 
Wg PN-B-06714/19:1978 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią  

6. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
Wg PN-76/B-06714/12 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych” 

7. Oznaczanie kształtu ziaren 
Wg PN-B-06714/16:1978 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren” 
Wg PN-EN 933-4:2001 „Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren – wskaźnik kształtu” 

8. Oznaczanie nasiąkliwości 
Wg PN-B-06714/18:1977 „ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości” 
Wg PN-EN 1097-6:2002 „Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości” 

9. Oznaczanie wilgotności 
Wg PN-B-06714/17:1977 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności” 

10. Norma PN-S-O6102 Drogi samochodowe, podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
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B.2.  ROBOTY W ZAKRESIE  DRÓG RÓŻNYCH NAWIERZCHNI  
                                                                                               (kod CPV 45233200-1)  

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni    z poliuretanu . 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  wykonaniem  

nawierzchni  z poliuretanu na podbudowie betonowej . 

3. MATERIAŁY 

2.1.   Nawierzchnia bezpieczna  z płyt EPDM  systemu Euroflex (piankowa ) ,  składa się z płytek    

         gr. 4,5 cm  dla  wysokości   upadku HIC 1,2m o wym . 50,0*50,0*4,5 cm .  

Paleta barw płyt EPDM – kolor pomara ńczowy  ( PANTONE : 152C ; RAL 2011 Tieforange ).  

Nawierzchnie bezpieczne z gumowych płytek muszą  zmniejszać ryzyko urazów, być  bezpieczne i 

wygodne do chodzenia pochłaniając wstrząsy  ,  nie  mogą posiadać twardych lub ostrych krawędzi .  

Powierzchnie te nie mogą ulegać zniszczeniu powodowanemu przez takie czynniki jak ekstremalne skoki 

temperatury lub intesywne ich użytkowanie.  

Można je nawet zdjąć i ułożyć ponownie po wielu latach. Są bezpieczne i ekonomiczne. Płytki muszą 

spełnia wszystkie normy EN1177  i być potwierdzone certyfikatem TUV GS oraz atestem PZH.  

Wyroby  należy przechowywać w miejscach suchych, w stałej temperaturze powyżej 10oC. Jeśli wyroby 
będą przechowywane w temperaturze poniżej 10oC, przed przystąpieniem do prac montażowych należy 
je przetrzymać w miejscu montażu (> 10oC) przez co najmniej 72 godziny. 
 

2.2.   Nawierzchnia bezpieczna  typu tartan  - dwuwarstwowa w kolorze niebieskim  . 

Nawierzchnia poliuretanowa   bezspoinowa gr. 1,5 cm   z granulatu   EPDM na podkładzie  elastycznym  

gumowym  spojonym  poliuretanem  gr. 3 cm .  

Paleta barw nawierzchni Tartan – kolor niebieski ( PANTONE : 540C ; RAL 5003 Saphirblau ) 

Powierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. 

 Nawierzchnia musi posiadać : 

          -  ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB. 

          -  atest higieniczny PZH. 

          -  aktualne badania na  bezpieczeństwo ekologiczne  - zawartość pierwiastków śladowych. 

2.3. Obrzeża  dla nawierzchni bezpiecznej -  gumowe ( elastyczne )   wg zaleceń systemu  
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3. SPRZĘT 
Projektowaną nawierzchnię  z płyt  EPDM   należy układać  za pomocą narzędzi  : 
- Liniał stalowy (np. kątownik ciesielski 60 cm) 
- Nóż z wymiennymi ostrzami 
- Taśma miernicza lub liniał 
- Mazaki (rozpuszczalne w wodzie), kreda, itp. 
- Sznurek traserski z zapasem kredy 
- Dozownik do zaprawy klejącej 
- Kartusze z zaprawą klejącą 
- Arkusz blachy, folia lub karton (ok. 2 dług. x 1,5 szer. wymiarów płyty) 
- Piła ręczna, elektryczna taśmowa lub wyrzynarka (z ostrzami do drewna) 
- Nakolanniki 
- Taśma maskująca lub klejąca (do ochrony istniejącego wyposażenia w miejscu montażu) 
- Rękawiczki 
Nawierzchnię tartanowa  należy układać zgodnie z zaleceniami - maszynowo in sito ( bezpośrednio na 
placu budowy )  za pomocą  specjalistycznej  układarki  - w postaci  barwnej maty  składającej się z 
granulatu EPDM oraz kleju  poliuretanowego . 

 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt  muszą być dostarczone na  budowę  zgodnie z wytycznymi producenta  nawierzchni z 
poliuretanu. Dostarczony materiał musi posiada niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do 
stosowania w budownictwie 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni i rysunkami budowlanymi 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału.  
Materiał powinien posiada niezbędne aprobaty  i przed wykonaniem zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową jest 1 m2  nawierzchni poliuretanowej . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne". 
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9 
Rozliczenie robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inwestora.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Normy  PN-EN 1176-1:2009   i    PN-EN 1177-1:2009. na wykonanie  nawierzchni przepuszczalnej , 
bezpiecznej  do stosowania na zewnątrz . 
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C.  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  (45112723 – 9)   
 
1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.2.   Przedmiot  ST    
Przedmiotem ST są wymagania ogólne  dotyczące wykonania placu zabaw przy budynku szkoły 
Podstawowej we Włostowie  .  
 
1.3.   Zakres stosowania ST    
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji zamówienia   wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.4.   Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty , których dotyczy Specyfikacja  obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
budowie placu zabaw dla dzieci , oraz montaż urządzeń wyposażenia tego obiektu .  
 

2.   MATERIAŁY  
 
2.1.   Ziemia humusowa    
 Urodzajna ziemia humusowa musi być wolna od szkodliwych zanieczyszczeń jak np.: muł , glina 
rozłożona skała . 
2.3.   Nasiona traw 
 Do siewu należy stosować nasiona traw występujące w ogólnej sprzedaży na rynku pozwalające 
uzyskać dużą gęstość   trawnika  .   Skład nasion to przeważnie : wiechlina łąkowa , kostrzewa 
czerwona, życica trwała .     
2.4.   Nawóz do traw  
Zaleca się używanie nawozu wieloskładnikowego do traw NPK w ilości 30 – 50 g/m2 .  
2.5.   Beton towarowy B-15 lub prefabrykaty  
Beton towarowy musi spełniać wymagania Specyfikacji. Wytwórnia betonu towarowego musi mieć 
możliwości ciągłej   produkcji betonu, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, oraz potencjał do 
zaspokojenia codziennego   zapotrzebowania betonu w związku z realizacją Robót .Praca wytwórni musi 
odbywać się według procedur formalnej kontroli   jakości oraz gwarancji jakości. Procedury te powinny 
być udostępniane inspekcji na życzenie . Inspektor Nadzoru musi mieć    upoważnienie do wejścia do 
wytwórni w czasie swych zwykłych godzin pracy. Zabrania się dodawania wody do mieszanki po   
odjeździe z zakładu produkującego beton towarowy . W przypadku każdej dostarczanej partii betonu 
przed rozładowaniem   betonu w punkcie przyjęcia Wykonawca winien posiadać i na żądanie Inspektora 
Nadzoru przedstawić  dokumenty dostawy lub dokumenty na dostarczone prefabrykaty . 
 

2.6.  Wyposażenie placu zabaw  w urządzenia do zabawy  
  Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia  placu zabaw należy  fundamentować i instalować 
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 , PN-EN 1176-7 :2009 .           
Rozmieszczenie urządzeń , ich montaż oraz nawierzchnie pod urządzeniami powinny spełniać 
wymagania normy EN-1177 z zachowaniem określonych przez nią stref bezpiecznego użytkowania . 
Wszystkie  montowane urządzenia i elementy wyposażenia  placu muszą posiadać atesty i  certyfikaty 
bezpieczeństwa  potwierdzające ,że zostały wykonane  w oparciu o obowiązujące  normy w tym 
zakresie  oraz posiadać  dopuszczenie do stosowania   w kontakcie z dziećmi . 
 
2.6.1. Huśtawka podwójna Hags lub równoważna z tabliczk ą  informującą  o sposobie wykorzystania 
danego elementu  wyposażenia  i przestrzegania  zasad  bezpiecznego użytkowania  
Podstawowe parametry  : drewniane słupki   w specjalnym systemie  kotwienia , aby drewno nie miało 
kontaktu z ziemią , poprzecznica  stalowa  malowana proszkowo,  zawiesia huśtawki aluminiowe , 
łączenia obrotowe i łożyska kulkowe . Wysoko ść upadku  1,40m . 
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2.6.2. Huśtawka pozioma  Hags VIPPY lub równoważna z tabliczk ą  informującą  o sposobie 
wykorzystania danego elementu  wyposażenia  i przestrzegania  zasad  bezpiecznego użytkowania . 
Podstawowe parametry : dwa kierunki ruchu (góra –dół i poziomo na boki )  ;  stopa stalowa 
galwanizowana , poprzecznica stalowa galwanizowana  i pomalowana proszkowo , siedzisko z gumy; 
Wysoko ść upadku 0,85m .  
  
 2.6.3. Zestaw zabawowy   Hags CIXTONA  lub równoważny  z tabliczk ą  informującą  o sposobie 
wykorzystania danego elementu  wyposażenia  i przestrzegania  zasad  bezpiecznego użytkowania. 
Podstawowe parametry  : zestaw składa się  z  2 drabinek , 2 pionowych siatek do wspinania  ,  
1 poziomej siatki do czworakowania  oraz drążka  gimnastycznego . Wysoko ść upadku  1,50m .  
Materiały do wykonania  zestawu to : słupki i okrągłe belki z drewna –drewno sosnowe  o drobnych 
słojach  pokryte laminatem  na bazie kleju  posiadające  certyfikaty zgodności  FSC lub PEFC. Drewno 
winno być  gładkie a krawędzie zaokrąglone  - impregnowane ciśnieniowo  zgodnie z wymogami  normy 
europejskiej  EN 351 ,klasy P5.Śruby  i nakrętki zabezpieczone   przed wandalizmem  plastykowymi 
nasadkami lub  cynkowanymi wyżłobieniami  . Siatki i liny  wykonane z ocynkowanego  na gorąco 
łańcucha  , powlekanego poliuretanem – szyny  mocujące  ocynkowane i malowane proszkowo .  
 
2.6.4. Zestaw rekreacyjny dwu wieżowy "PIONIER B" lub równoważny z tabliczką  informującą  
o sposobie wykorzystania danego elementu  wyposażenia  i przestrzegania  zasad  bezpiecznego 
użytkowania  . 
Podstawowe parametry : konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm , dach i wypełnienia ze 
sklejki wodoodpornej 10 mm ,poręcze, ześlizgi, elementy wspinaczkowe i uchwyty wykonane ze stali 
nierdzewnej , płyta wygłuszająca ześlizg , podłogi i przejścia ze sklejki antypoślizgowej 20 mm . 
Wysokość upadku  1,20 m . 
 
2.6.5. Huśtawka sprężynowa KONIK lub równoważny z tabliczk ą  informującą  o sposobie 
wykorzystania danego elementu  wyposażenia  i przestrzegania  zasad  bezpiecznego użytkowania . 
Podstawowe parametry : sprężyna z pręta Ø 20 mm ,korpus z profilu 50x20 mm ,całość wykonana ze 
sklejki wodoodpornej 20 mm, połączona z metalowym stelażem ,siedzisko ze sklejki wodoodpornej 20 
mm albo gumowane ,uchwyty ze stali nierdzewnej , możliwość demontażu w okresie zimowym . 
Wysokość upadku  0,90 m 
 
2.6.6. Huśtawka sprężynowa KACZOREK  lub równoważny z tabliczk ą  informującą  o sposobie 
wykorzystania danego elementu  wyposażenia  i przestrzegania  zasad  bezpiecznego użytkowania . 
Podstawowe parametry : sprężyna z pręta Ø 20 mm ,korpus z profilu 50x20 mm ,całość wykonana ze 
sklejki wodoodpornej 20 mm, połączona z metalowym stelażem ,siedzisko ze sklejki wodoodpornej 20 
mm albo gumowane ,uchwyty ze stali nierdzewnej , możliwość demontażu w okresie zimowym . 
Wysokość upadku  0,90 m 
  
2.6.7. Ławka  Hags  lub równoważna  wg. załącznika do  rysunków   
 
2.6.8. Śmietnik Hags lub równoważny wg. załącznika do  rysunków 
 
2.6.9. Tablica informacyjna   przy wejściu  na plac zabaw  
 

 
 3.   SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
 
 3.1.   Składowanie ziemi humusowej 
 Ziemię humusową luzem należy składować osobno pod zadaszeniem tymczasowym na utwardzonym i 
odwodnionym podłożu  w sposób zabezpieczający ją przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw , oraz  zabezpieczający ją przed opadami atmosferycznymi / rozmycie 
itp./  W przypadku ziemi dostarczonej w opakowaniach   20/50/100kg ziemia powinna być składowana 
na drewnianych paletach , a jej składy powinny być nakryte folią ochronną . 
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3.2.   Składowanie nasion traw  
Nasiona traw powinny być składowane w fabrycznych opakowaniach producenta pod zadaszeniem w 
miejscach suchych   nie narażonych na działanie wilgoci .            
3.3.   Składowanie nawozów 
Nawozy do traw powinny być składowane w fabrycznych opakowaniach producenta pod zadaszeniem na 
paletach   drewnianych lun na podłożu utwardzonym i odwodnionym .  
3.4.   Składowanie betonu towarowego 
Betonu towarowego do fundamentów urządzeń wyposażenia placu zabaw raczej nie przewiduje się do 
składowania , beton taki powinien być zamawiany w zakładzie betoniarskim i przywożony na teren 
budowy w ilościach pozwalających na  jego całkowite zużycie do bieżących robót .  
3.5.   Składowanie  urządzeń wyposażenia placu zabaw  
Wyposażenie placu zabaw powinno być składowane w fabrycznych opakowaniach producenta na   
terenie utwardzonym , odwodnionym i zabezpieczonym zadaszeniem przed wpływami atmosferycznymi .  
Teren składowania   dodatkowo wyłożyć ażurowo deskami drewnianymi , celem ochrony elementów 
przed ewentualnymi miejscowymi  przebarwieniami mogącymi powstać od długiej styczności z 
wilgotnym gruntem . Elementy powinny być składowane tak ,  aby ułatwić do nich dostęp zgodnie z 
przewidywaną kolejnością montażu . 
 

4.   SPRZĘT   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, który nie gwarantuje zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych ST powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- Koparki  
- Sprzętu do zagęszczania gruntu 
- Wytwórni betonu - gwarantującej uzyskanie betonu o jakości zgodnej z wymaganiam  
- Urządzeń do prostej obróbki stali zbrojonej 
- Spawarek 
 

5.   TRANSPORT 
 5.1.   Wymagania ogólne  
- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość   wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . Środki 
transportu powinny być używane zgodnie z ich  przeznaczeniem oraz powinny spełniać wymagania 
określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w  zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 -  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem. 
-  Wykonawca zapewni , że używane przez niego jednostki transportu nie spowodują zanieczyszczenia 
terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek 
innymi odpadami . 
-  Wykonawca zapewni , że każda jednostka transportu przed opuszczeniem  placu budowy zostanie 
skutecznie oczyszczona.       
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-  Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie 
utrzymywał przez cały czas wykonania robót . 
 - Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu   do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.   
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z placu budowy . Wykonawca będzie usuwać na bieżąco ,  na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  
do Placu  Budowy. 
 - Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim wynagrodzeniu.  
 
 5.2.   Transport ziemi humusowej  
 Ziemia humusowa luzem i piasek mogą być przewożone samochodami samowyładowczymi lub 
skrzyniowymi , w sposób    zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem . 
Dodatkowo transporty takie być zabezpieczone  plandekami przed ich  wypadaniem poza burty skrzyni 
ładownej środka transportu , przez co zostaje zapewnione bezpieczeństwo  na drogach innych 
uczestników ruchu . Ziemia humusowa workowana może być transportowana dowolnymi środkami 
transportu posiadającymi odpowiedni udźwig . 
5.3.   Transport nasion traw  
 Do przewozu nasion traw w opakowaniach fabrycznych mogą być wykorzystane dowolne środki transportu – 
samochody osobowe i  dostawcze ze stałym zadaszeniem . 
5.4.   Transport nawozów 
Do przewozu nawozów do traw powinny być wykorzystywane samochody dostawcze przekryte stałym 
zadaszeniem lub plandeką .Towar powinien być zabezpieczony na czas transportu przed przesuwaniem 
się . 
5.5.   Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej  Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obciążenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
5.6.   Transport urządzeń placu zabaw 
 Ogrodzenia drewniane i urządzenia wyposażenia placu zabaw  powinny być transportowane 
samochodami    dostawczymi ze stałym zadaszeniem lub skrzyniowymi z plandeką zabezpieczającą . 
W/w elementy wraz z wyposażeniem dodatkowym / śruby montażowe , kotwy , łańcuchy itp. / należy 
układać  w opakowaniach fabrycznych producenta   bezpośrednio na samochodzie , lecz na drewnianym 
stelażu zabezpieczającym materiały przed uszkodzeniem . Dodatkowo    elementy powinny być 
zabezpieczone na czas transportu klinami i pasami bezpieczeństwa przed ich przesuwaniem się .    
 

6.   WYKONANIE ROBÓT 
 
 6.1.   Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem , oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót , za  ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji 
technicznej projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt . 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność . 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie , dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej a 
także normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót , rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca . 
Wykonawca robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przedmiotowe roboty oraz 
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia . Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić na 7 dni wcześniej 
o robotach użytkowników uzbrojenia podziemnego i nadziemnego znajdującego się w sąsiedztwie 
prowadzonych robót oraz powiadomić i uzgodnić sposób prowadzenia robót z właścicielami dróg a także 
prywatnych posesji .  
 

6.2.   Roboty przygotowawcze 
 
6.2.1.  Wyznaczenie terenu budowanego obiektu 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych . 
6.2.2.   Oczyszczenie i przygotowanie terenu  
 Oczyszczenie i przygotowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050 :1999 . 
Oczyszczanie powinno   objąć usunięcie drzew; pni, krzewów i innych rodzajów roślinności oraz-
karczowanie korzeni i usuwanie kamieni i głazów .  
Granice obszarów podlegających oczyszczaniu powinny być zgodne z granicami robót .Wierzchnia 
warstwa gleby winna być  usunięta zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, do głębokości ok. 20 cm .     
Usunięta w ten sposób górna warstwa gleby powinna być zachowana do późniejszego wykorzystania lub 
usunięcia , zgodnie ze Specyfikacja lub zaleceniem Inspektora Nadzoru . Zgodnie z warunkami 
ustalonymi w niniejszym punkcie , oraz z warunkami kontraktu , wszystkie inne materiały pozyskane w 
związku z oczyszczaniem terenu powinny zostać usunięte przez Wykonawcę poza Plac Budowy lub 
zlikwidowane na Placu Budowy. 
6.2.3.   Odwodnienie terenu  
 Nie przewiduje się konieczności odwodnienia terenu robót ziemnych . Niezależnie od tego Wykonawca 
zabezpieczy roboty   przed wpływem wód opadowych , a w szczególności zabezpieczy podłoże gruntowe 
pod fundamenty . Tam, gdzie to konieczne Wykonawca zapewni odprowadzenie wód opadowych . 
6.2.4.   Wykopy próbne 
Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia istniejących 
podziemnych instalacji  doprowadzających media lub z innych przyczyn . Jeżeli nie zostanie ustalone 
inaczej , wykopy próbne należy w zwykłych  warunkach prowadzić ręcznie . 
Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie każdego 
wykopu próbnego  powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru .  
Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej , jej stanu i głębokości pod poziomem terenu 
oraz wszelkich innych związanych z tym informacji .  
Wykopu nie wolno zasypywać do czasu zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez 
Inspektora Nadzoru . 
 

6.3.   Roboty ziemne 
6.3.1.  Roboty ziemne nawierzchniowe i siew trawy  
 Przygotowanie terenu : 
Po zerwaniu wierzchniej warstwy istniejącego gruntu z pozostałościami istniejących traw , glebę należy 
przekopać ręcznie , pozbywając się z niej pozostałości starej darniny ,  kamieni itp , a następnie 
przemieszać ją z dostarczoną na plac budowy  ziemią humusową .  
Ma to na celu lepszy wzrost nowej trawy .  Tak przygotowane podłoże powinno mieć odczyn lekko 
kwaśny   w zakresie pH = 5,0 do 6,0 .  
         Siew trawy : 
O udanym siewie decyduje głównie stan gleby , termin wysiewu , głębokość siewu , sposób siewu, 
pielęgnacja oraz rodzaj nasion . Z reguły trawę wysiewa się kilka dni po zakończeniu przygotowań 
terenu. Przy wysiewie należy uwzględnić wilgotność gleby i temperaturę otoczenia . 
         Nawadnianie : 
 Zaraz po wysiewie trzeba tak nawadniać teren aby gleba była cały czas wilgotna . 
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         Koszenie :  
Pierwsze koszenie wykonuje się gdy trawnik po raz pierwszy osiągnie wysokość około 10 cm . Następne 
koszenia wykonuje  się w zależności od potrzeby i efektu jaki chce się uzyskać .  
Koszenie należy wykonywać ręcznie z uwagi na zainstalowane   wyposażenie placu zabaw .   
 
        UWAGA !!!   
Wszystkie roboty wyszczególnione w tym punkcie należy wykonywać ręcznie po wcześniejszym 
zamontowaniu wszystkich     urządzeń wyposażenia placu zabaw .  
 

6.3.2.  Roboty ziemne  urządzeń wyposażenia placu zabaw  
 
Wykopy pod fundamenty urządzeń wyposażenia placu zabaw należy wykonywać   ręcznie . Przewiduje 
się fundamenty prefabrykowane  wg wytycznych producentów   zestawu zabawowego.  
Ziemię z wykopów transportować taczkami na jedno miejsce składowania , z którego w późniejszym 
terminie część zostanie   wykorzystana do ponownej zasypki wykopów , a nadmiar zostanie załadowany 
koparką na samochód samowyładowczy  i wywieziony z terenu budowy . 
 
6.4.  Montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw 
        Urządzenia wyposażenia placu zabaw : 
Urządzenia wyposażenia placu zabaw jednoczęściowe jak – ławki ,  kosze na śmieci , tablicę 
informacyjną  należy zamontować  do odpowiednich kotew osadzonych uprzednio w fundamentach przy 
pomocy śrub montażowych . Urządzenia większe jak  huśtawka podwójna dostarczane są w postaci 
elementów do złożenia na  placu budowy . Należy je złożyć i zamontować do odpowiednich kotew 
osadzonych w fundamentach zgodnie z wytycznymi  przedstawionymi w instrukcji montażowej .  
 

7.   KONTROLA JAKOŚCI  
 
 7.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań 
Kontraktu. System ten będzie  zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru 
będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego  aspekcie . Szczegółowe informacje na temat 
wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane 
Inspektorowi Nadzoru do wiadomości na jego żądanie 

7.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót . W szczególności 
kontrola powinna obejmować : 
sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową  
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów stalowych 
sprawdzenia poprawności wykonania fundamentów i kotew montażowych 
sprawdzenia poprawności wykonania robót montażowych ogrodzenia i urządzeń wyposażenia placu 
zabaw 

7.3.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia jedynie materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru . 
 

7.4.  Dokumenty budowy zostały określone w Specyfikacji Ogólnej  
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8.   ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Rodzaje odbiorów robót zostały określone  w Specyfikacji Ogólnej  

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI – warunki zostaną określone w Umowie o 
wykonanie roboty i Specyfikacji Ogólnej . 
 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.  Projekty budowlane : 
Dokumenty do zgłoszenia wykonania roboty  – dla zadania: BUDOWA PLACU ZABAW  , sporządzone 
przez  zespół projektantów :inż. Marię Bednarz    i  mgr inż. Wiesław Blizanowskiego.  
 
10.2.   Normy i rozporządzenia 
         Rozporządzenia 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.  
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zm. ) , 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat  technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

        ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042). 
 

 
Normy 
• PN–68/B–06050 – Roboty ziemne budowlane 
• PN–86/B–02480 – Grunty budowlane. Określenia symbole podział i opis- gruntów . 
• PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
• PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek-gruntu 
• PN - 74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
• BN-80/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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• PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Ogólne zasady użytkowania 
konserwacji i napraw 

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-EN 206-1:2002 Beton .Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
• PN-EN 206-1:2003 Beton 
• PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
• PN-76/M-47361/04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane. Wymagania . 
• PN-91/E-05009-41 Ochrona ppoż . 
• PN-EN 1176 - 1:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw -- Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań  
• PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw -- Część 2: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek  
• PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw -- Część 3: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni  
• PN-EN 1176-7:2000 Wyposażenie placów zabaw -- Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji  
 

10.5.   Opracowania  
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej , 
Warszawa 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


