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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 
WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach budowy placu zabaw. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.2  Konstrukcja warstw - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.3  Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
           Projektową zaakceptowaną przez Inwestora.  
1.4.4  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, nie będącymi wyrobami 
           budowlanymi zgodne z Dokumentacją Projektową zaakceptowaną przez Inwestora. 
1.4.5  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
          upadku, przewrócenia się dziecka w trakcje zabawy. 
1.4.6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
           i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7   Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.8   Inżynier – osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez Zamawiającego,  
           o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiadająca za nadzorowanie robót 
           i administrowanie zadaniem. Prawa  i obowiązki Inżyniera ustala Zamawiający. 
1.4.9  Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
           służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
           rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
           technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.10 Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
           do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
           i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu  
           przez Inżyniera.  
1.4.11 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje  
           lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.12 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
           całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia  
           przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
           robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
1.4.13 Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) – jest to opracowanie  
           projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowiące jego  
           aktualizację i zawierające opis stanu jaki powstał po zrealizowaniu kontraktu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWiORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty: 
(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

  Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu jeden kompletny egzemplarz Dokumentacji projektowej 
  zawierający opis techniczny z częścią rysunkową (w tym plam sytuacyjny) oraz STWiORB. 

 
(B)   Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

  Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu.  
  Jeżeli   w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji  
  Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki 
  i STWiORB na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
   

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, 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 następująca kolejność 
ich ważności:  

1- umowa, 
2- oferta wykonawcy, 
3- SIWZ, 
4- Dokumentacja projektowa, 
5- STWiORB, 
6- Kosztorys ofertowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5 dopuszcza 
się rozwiązania równoważne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach 
technicznych jeżeli spełniają zapisane niżej warunki: 
- stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są dopuszczalne 

postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane 
- zostały uzgodnione prze Projektanta według postanowień art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane, 
- Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone projektach budowlanych i wykonawczych 

oraz w specyfikacjach technicznych, 
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- koszt będzie nie wyższy od rozwiązań opisanych w projektach i specyfikacjach. 
 
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 jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. Wymaga się, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu nie pozostawiał na 
nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie 
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 
Przed przystąpieniem do Robót wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: zapory, światła ostrzegawcze, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności 
i innych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w ilości i w miejscach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 
W przypadku wytyczenia dróg objazdowych wymusza się obowiązek ich należytego utrzymania oraz po 
zakończeniu robót budowlanych, przywróceniu ich nawierzchni i terenu przyległego do stanu pierwotnego. 
 
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 wykańczania Robót Wykonawca zapewnić należyte: 
- Zabezpieczenie drzew przed wpływem zagęszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 
- Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed nadmiernym pyleniem 

poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotności 
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu. 

- Odpowiednią ochronę przed erozją wodną gruntów poprzez formowanie kątów pochylenia skarp 
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozję stosować grunty odporne na 
spłukiwanie. Skarpy o wysokości ponad 2 m, natychmiast  po uformowaniu powinny być zabezpieczone 
poprzez naniesienie środka antyerozyjnego (osad ściekowy ze ściółką, strużynami lub sieczką), a po 
ostatecznym uformowaniu – trwałe ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.  

- Możliwie daleką lokalizację zapleczy budowlanych i składów wyrobów budowlanych od zabudowy 
mieszkaniowej, w zagłębieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziaływanie na krajobraz, 
rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

- Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn 
spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikanie 
prowadzenia związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy 
mieszkaniowej. 
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- Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu 
budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 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. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Z materiałami odpadowymi należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami). 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych wyrobów budowlanych i materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od Starosty Powiatowego (ośrodka dokumentacji geodezyjnej) 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji oraz o 
instalacjach podziemnych wykonanych po dacie sporządzenia mapy sytuacyjno wysokościowej zawartej w 
projekcie, a przed rozpoczęciem wykopów. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Powiadomienie powinno 
nastąpić z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wczesnego powiadomienia 
odbiorców. 
Termin powiadomienia gestorów sieci powinien być zgodny z wydanymi warunkami technicznymi. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu 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. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
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wszelkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca przed 
rozpoczęciem Robót winien sporządzić inwentaryzację i oceną stanu technicznego istniejących 
budynków leżących w strefie wpływu drgań oraz skutków prowadzenia Robót dla uniknięcia 
ewentualnych roszczeń zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych 
Robót, Wykonawca winien prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan 
techniczny obiektów sąsiadujących z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgań Wykonawca 
powinien prowadzić Roboty sprzętem niewywołującym wibracji i innych negatywnych efektów. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie wyrobów budowlanych i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier 
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
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 Inżyniera. 
Uznaje się, wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, 
wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji 
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do 
władz samorządowych.  
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do 
momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie mógł transportować wyroby 
budowlane i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany 
w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10. 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 oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach otwartych dla ruchu publicznego będą mieć na sobie 
kamizelki z elementami odblaskowymi.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie wyroby budowlane i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia.  
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla, jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
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momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma prawo do wykonania 
Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce – z późniejszym przeniesieniem 
kosztów na Wykonawcę. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  

 
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
wyroby budowlane, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi przez Wykonawcę do zatwierdzenia ich 
przez Inżyniera. 
W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na 
zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej 
wspomnianych dokumentach. 
Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić, że w trakcie realizacji inwestycji  
w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, będą obowiązywały 
przepisy, normy oraz wytyczne w tym wymagania techniczne w zakresie warstw asfaltowych nawierzchni, 
kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń, mieszanek niezwiązanych, 
aktualne na dzień złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
1.5.14. Stosowanie Polskich Norm (PN) lub Branżowych Norm (BN) 
W treści STWiORB do opisu wyrobów budowlanych, sprzętu, sposobu wykonywania robót i kontrolowania 
robót przywołano Polskie Normy (PN) lub Branżowe Normy tylko wówczas, gdy brak jest w danym 
zakresie: 
- Polskich Norm przenoszących europejskie normy, 
- norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, 
- europejskich aprobaty technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych 

lub innych technicznych systemów odniesienia ustanowionych przez europejskie organy 
normalizacyjne. 

 
1.5.15. Stosowanie rozwiązań równoważnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy (PN-EN), Polskie Normy (PN), Branżowe Normy lub inne opracowania określające 
kryteria, które spełniać mają wyroby budowlane, sprzęt, sposób wykonywania robót i kontrolowania robót, 
Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w całości do opisywanym przez te 
normy.  
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1.5.16. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
Wykonawca prac ziemnych ma obowiązek stosować się do treści art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.), zgodnie z 
którym „Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odbył przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i 
miejsce jego odbycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3." 
Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 
82, poz. 880 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub 
zadrzewieniowych powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 
 
1.5.17. Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie. 
Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie powinno być uwzględniane przy wszystkich robotach, które mają w 
swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejącego. Czynności dotyczące rozpoznania winny być 
przeprowadzone przez wyspecjalizowaną instytucję, posiadającą uprawnienia i odpowiedni sprzęt 
specjalistyczny. Podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych stanowi pisemne zaświadczenie osób 
dokonujących sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych. 
Procedury postępowania po stwierdzeniu obecności niewypałów lub niewybuchów: 
W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecności niewypałów lub niewybuchów 
pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usunięcie czyni się odpowiedzialnym wykonawcę robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia następujących czynności: 
- przerwać prace budowlane, znalezisko oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepożądanych 
- powiadomić telefonicznie Terenowy Komisariat Policji 
- powiadomić wojskowy patrol oczyszczania terenu 
- powiadomić inwestora 
- po usunięciu niewypałów przystąpić do realizacji prac budowlanych. 
Powyższy zapis ma zastosowanie tylko w przypadku naruszenia struktury gruntu istniejącego.  Jeśli roboty w 
swojej specyfice nie naruszają struktury  istniejącego  gruntu  zapis dotyczący rozpoznania  inżynieryjno  – 
saperskiego nie ma zastosowania. 

 
1.5.18. Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót poza 
liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę za 
utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z 
właścicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

 
1.5.19. Zaplecze Wykonawcy 
Organizację i wszystkie koszty związane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegają one 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Oznakowania materiałów 
Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej powinny 
być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych 
materiałów. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 881 ze zmianami) wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest:  
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1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi,  
albo  
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej,  
albo  
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
niniejszej ustawy.  

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.  

Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.  

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może określić, w 
drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej 
,,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych", których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby 
budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE. 
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i wytyczne do 
europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące 
stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia 
Komisji Europejskiej w tym zakresie.  
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
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2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.6. 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 Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Materiały pochodzące z rozbiórki przewiezione zostaną na składowisko Wykonawcy i zostaną zutylizowane 
przy zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami). 
 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.8. Nazwy materiałów 
Wszelkie nazwy materiałów należy rozumieć jako przykładowe o parametrach  pożądanych przez 
Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału 
równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych  i użytkowych przy 
zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości,  funkcjonalności (w tym kosztów 
utrzymania) oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami (wbudowanymi) przy realizacji 
zamówienia. 
 
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 STWiORB, PZJ 
lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
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w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie wyrobów 
budowlanych (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów budowlanych. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera ale wyłącznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od 
dopuszczalnego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za 
jakość zastosowanych wyrobów budowlanych i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inżyniera. 
Projekt organizacji robót winien zawierać harmonogram robót. 
Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
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 Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, wyrobów budowlanych i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i wyrobów budowlanych i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach wyrobów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera 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. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- 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 jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku wyrobów budowlanych, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobów budowlanych, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów i wyrobów budowlanych oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 
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. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów budowlanych, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby budowlane 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 Inżyniera. Próbki 
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dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
 
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 ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi x, y, 
z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność wyrobów budowlanych, materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie: 
- przedłożonych certyfikatów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności, 
- wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, 
- wyników badań laboratorium Zamawiającego. 
Inżynier ma obowiązek pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt jeżeli są one zapisane w umowie z Zamawiającym. Zamawiający może 
wykonywać badania i pomiary wyrobów budowlanych lub zlecić ich wykonanie niezależnemu laboratorium. 
Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywać się będzie na podstawie wyników badań wykonanych 
przez laboratorium reprezentujące Inżyniera. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci  
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na badaniach Zamawiającego lub własnych przy ocenie zgodności wyrobów 
budowlanych i Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia: 
1)  Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń; 
2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE, pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski  
- w zgodzie z istniejącą polską normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie  z 

uzyskaną aprobata techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a 
producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej; 
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3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie    o zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami. 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodności, 
nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W 
przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego odbioru 
ostatecznego (jeśli wynika to z przepisów „Prawa Budowlanego”). Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury sprawie dziennika budowy do dokonywania wpisów w 
Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

1. inwestor, 
2. inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3. projektant, 
4. kierownik budowy, 
5. kierownik robót budowlanych, 
6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7. pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywania czynności kontrolnych. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy w formie wystąpienia będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane na wystąpieniu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Dopuszcza się, za zgodą Inżyniera, możliwość przeniesienie zapisów, które ze względu na dużą objętość nie 
mogą znaleźć miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentów budowy (dot. np. wyników badań 
laboratoryjnych, danych dotyczących jakości materiału, zgodności warunków geotechnicznych itd.). 
 
(2) Książka Obmiarów  
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów . 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów 
budowlanych, 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 Inżyniera. Kopie tych dokumentów z potwierdzeniem ich zgodności z 
oryginałem Wykonawca przekazuje Inżynierowi niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)     korespondencję na budowie, 
g)    program zapewnienia jakości i BIOZ 
   

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
6.9. Potrącenia z tytułu nienależytej jakości 
Nawierzchnie asfaltowe, informacji o zasadach naliczania potrąceń za wady trwałe, stwierdzone podczas 
odbioru robót w zakresie oceny jakości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania potrąceń z tytułu 
odchyłek i nienależytej jakości robót (jeśli takie zostaną stwierdzone) Jeżeli Wykonawca nie wyrazi na to 
zgody, to jest zobowiązany usunąć wady. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 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 ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Wiążące są wymiary górnej płaszczyzny warstwy. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach (t) lub kilogramach (kg) zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
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. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     b) odbiorowi częściowemu, 
     c) odbiorowi ostatecznemu, 
     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych 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 Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 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 STWiORB. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB . 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB. 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB oryginały. 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń (oryginał + 1kopia). 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginał + 2 kopie). 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w skali 

zgodnej ze skalą projektu budowlanego (2 egzemplarze), 
- Wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji użytków w ewidencji gruntów oraz  wyciąg 

z  wykazu  zmian  ewidencyjnych  (jeśli jest wymagany, w terminie nie  dłuższym niż 3 miesiące od 
daty odbioru końcowego robót) – jeśli takie zmiany wystąpią. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego 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. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy Robót”. 
 
8.5. Okres gwarancyjny 
Obejmuje: konstrukcję nawierzchni bezpiecznych, ekrany przestawne, elementy wyposażenia placu 
zabaw – jest określony w warunkach kontraktu.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia Ogólne 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  
w STWiORB nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
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czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych wyrobów budowlanych i materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Koszt uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. 
W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty, o których mowa w poz. 9.3 
 9.8 niniejszej ST. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych obejmuje bez 
ograniczeń wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty za zajęcia terenu 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,                   

poziomych, barier i świateł,  
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich dróg dojazdowych służących do transportu 

technologicznego oraz stanowiących objazdy, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
           
9.3.4..Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
Za wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, z których korzysta Wykonawca w związku z 
transportem technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robót. Wszelkie 
powstałe uszkodzenia ma obowiązek usunąć na swój koszt. 
 
9.4. Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń: 
(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich 
normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 
(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Inżyniera; 
(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono; 
(d) dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z obowiązującymi 
zasadami; 
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9.5. Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczeń: 
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, właścicieli i 
innych osób prawnych i fizycznych; 
(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejących dróg 
publicznych, z których korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby budowlane 
(materiały): przed przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót ; 
(c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich władz i 
po zgodzie i aprobacie Inżyniera; 
(d) uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, szczególnie w 
przypadku występowania na drogach ograniczeń w ruchu; 
(e) wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów istniejących 
dróg, jeżeli taka potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg. 
 
9.6. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczeń: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi oraz Zamawiającemu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót; 
 (b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu; 
(c) Opłaty/dzierżawy terenu; 
(d) Przygotowanie terenu; 
(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu; 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.7. Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń: 
(a) budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono 
Inżynierem; 
(b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 
(c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy poza 
Plac Budowy; 
(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 
(e) utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i 
zatwierdzonym przez Inżyniera; 
(f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 
9.8. Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i pól obejmuje bez ograniczeń: 
(a) uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez Inżyniera przed 
przystąpieniem do robót, 
(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 
(c) tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli to konieczne), 
(d) roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 
(e) budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne 
przemieszczanie, 
(f) usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli 
to konieczne), 
(g) przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji 
inżynierskich (jeżeli jest to wymagane), 
(h) usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy poza Placem 
Budowy, 
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(i) koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30  
z 1989r., poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami). 
7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  - tekst jednolity DZ.U. nr 129 poz.902 z 2006 r. 

z późniejszymi zmianami). 
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 
20.08.1998r. poz.679 z późniejszymi zmianami). 

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

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). 
11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 

poz.1163 z  późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 
1393. 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220. 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. Nr 177 – 
poz. 1729. 

15. 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. z 2003 r Nr 120 
poz.1126) 

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908, tekst 
jednolity). 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

Założenia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
 
Przed przystąpieniem do robót remontowych kierownik budowy powinien sporządzić: Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, 
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. 
Nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 
1256).  
 
W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wymienić zakres robót w kolejności ich realizacji (na 
podstawie danych z projektu wykonawczego). 
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W planie BiOZ należy: 
 wymienić istniejące obiekty budowlane, 
 wymienić elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, 
 wymienić przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót - podać skalę, rodzaj, 

miejsce i czas ich wystąpienia: 
- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac), 
- poparzenia,  
- potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny,  
- osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych,  
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,  
- natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac 
ziemnych (niewypały),  
- inne,  
 podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót,  
 określić wytyczne do prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy i realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych:  
- instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp,  
- instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, majster). 
Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy przez 
pracownika, 
 przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej i 

prace, które powinny być wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na 
odcinkach niezamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo 
przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie,  

 bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich pracowników o zmianie 
warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy,  

 w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących się w strefie 
zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i zawiadomić o tym fakcie 
przełożonego,  

 wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane jest zabronione - -
odpowiedzialny kierownik budowy,  

 nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom przeszkolonym 
z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny jest za bezpieczne 
wykonywanie tych prac,  

 podać informacje dotyczące rodzajów materiałów niebezpiecznych, sposób ich transportu, 
przechowywania i zabezpieczenia,  

 podać wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia:  

 
Maszyny i urządzenia  
 każda maszyna i urządzenie musi posiada DTR,  
 maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny 

posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji,  
 maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania,  
 wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim,  
 każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy uruchomienie 

go nie zagraża innym pracownikom,  
 do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie,  
 
Roboty ziemne  
 w razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), 
w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te 
określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub 
użytkowaniu znajdują się te instalacje,  

 w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji jw., należy 
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niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót,  

 w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, prace należy 
przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi,  

 przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną,  

 przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej krawędzi nie może 
przekroczyć 0,5 m,  

 w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac,  
 przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną,  
 użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta,  
 w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je natychmiast 

zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić ten fakt przełożonemu,  
 maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być wycofane z użytku 

oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich 
uruchomienie, 

 maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować,  
 wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie zabronione. 
 
Roboty rozbiórkowe  
 przy robotach rozbiórkowych należy wyznaczyć bezpieczną odległość od pracujących maszyn. 
 
Roboty kanalizacyjne  
 w razie prowadzenia robót kanalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji (np.: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) należy określić bezpieczną odległość (w 
pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór  

      techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w  
      których zarządzie lub użytkowaniu znajduj się te instalacje, 
 w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych instalacji jw., należy 

niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

 przy wykonaniu robót kanalizacyjnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną, 

 użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta, 
 w zależności od głębokości wykopu należy zabezpieczyć ściany wykopu przed zasypaniem poprzez 

wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie ścian (w zależności od rodzaju gruntu). 
 
Układanie nawierzchni   
 szczególną ostrożność zachować podczas rozładunku masy asfaltowej do kosza układarki mas 

bitumicznych,  
 przy wałowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilżaniu kół walca, wykonywaniu robót 

uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, należy wykonywać te prace ręcznie stojąc 
z boku z zachowaniem daleko idącej ostrożności,  

 szczególną ostrożność należy zachować w obrębie walców poruszających się w przód i w tył,  
 pomosty robocze maszyn pracujących na budowie należy wyposażyć w poręcze i listwy zabezpieczające 

przed poślizgiem,  
 skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, ręce i szyję maścią ochronną.  
 
Prace szczególnie niebezpieczne 
 przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić pracownikom 

instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni przełożony), 
 do prac jw. należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,  
 nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi.  
 
Oznakowanie budowy  
 budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,  
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 należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa,  
 w uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do kierowania i 

wstrzymania ruchu pojazdów,  
 należy zapewnić drogi dojazdowe dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, inne 

służby ratownicze).  
 
 
NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.  
 
Pierwsza pomoc  
 w razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych,  
 powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje:  
- swoje imię i nazwisko,  
- nazwę firmy i numer telefonu, z jakiego się dzwoni,  
- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),  
- liczbę poszkodowanych,  
- co się wydarzyło,  
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.),  
 należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,  
 należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na miejsce 

wypadku, 
 powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na którym 

zdarzył się wypadek,  
 w razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane jest 

powiadomić PIP i Prokuraturę.  
 
Podać numery telefonów, na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia 
na budowie 
 
POGOTOWIE RATUNKOWE.............................. 999  
STRAŻ POŻARNA.................................................998  
POLICJA (tel. alarmowy)....................................... 997  
KOMISARIAT POLICJI (najbliższy).....................  
PASTWOWA INSPEKCJA PRACY.....................  
KIEROWNIK BUDOWY.......................................  
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- 01.00 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

    
Kod CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami rozbiórkowymi wykonane w ramach budowy placu zabaw  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu, rozbiórek 
elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, rozebranie ław fundamentowych żelbetowych ścianek 
betonowych, rozebranie piaskownic wraz z wybraniem wypełnienia piaskownic, rozebranie drewnianych 
okładzin ścian piaskownicy, rozbiórka betonowych ścian piaskownicy, rozebranie ław fundamentowych 
ścian piaskownicy. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty towarzyszące Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki. Wszystkie prace rozbiórkowe 
wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i 
powiadomić nadzór budowy.  
 
1.5. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc 
składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” Wykonawca odpowiedzialny 
jest za jakość ich wykonania oraz za  Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami,  
przepisami.  
 
2.0. MATERIAŁY  
Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą.  
 
3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót , 
zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru).  
Zgodnie z technologia założona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robót rozbiórkowych 
proponuje się użyć następującego sprzętu : młoty udarowe, szlifierki kątowe.     
 
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogólne „    
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5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.   
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”  Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :   - wszelkie niezbędne zabezpieczenia   - wygrodzenia 
stref bezpieczeństwa   - wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu  
 
5.2. Zakres wykonania Robót.  
5.2.1. Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych. Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy 
wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.  W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować 
rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem.  
Roboty prowadzić ręcznie lub przy pomocy narzędzi pneumatycznych. Obszar robót należy oznakować i 
zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.  Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały 
placu budowy. Do czasu wywiezienia , odpady składować w kontenerach.      
5.2.2. Rozbiórka  wypełnienia piaskownicy należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych.   
Materiały uzyskane z rozbiórki wywozić na bieżąco.   
5.2.3. Wywóz i utylizacja odpadów Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcą na 
wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” Bieżąca kontrola obejmuje wizualne 
sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Z utylizacji odpadów 
należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.   
 
7.0.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”  
Jednostką obmiaru jest : dla rozbieranych konstrukcji murowych – m2 i m3, dla rozbieranych 
poszczególnych warstw wypełnienia – m2, m3  
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru Robót.   Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Warunki 
ogólne”. Roboty wymienione w SST-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.  
 
9.0.   ROZLICZENIE ROBÓT  
9.1 Ustalenia ogólne. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”  
9.2.Płatności. Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-01.  Cena robót obejmuje : - zabezpieczenie 
elementów konstrukcyjnych przed awarią, - zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, - 
przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, - czyszczenie podłoża po zdemontowanych 
elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, - załadunek i wyładunek 
gruzu, - koszt składowania gruzu, - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
  
   -  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane     -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r.   
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-02.00 
MAŁA ARCHITEKTURA 

MONTAŻ ELEMENTÓW PLACU ZABAW  
 

Kod CPV 45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z 
betonu asfaltowego wykonane w ramach budowy placu zabaw  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie placu 
zabaw i obejmują dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw.  
Wszystkie elementy powinny posiadać certyfikat na zgodność z Normą PN-EN-1176. Normy te 
obowiązują w państwach Unii Europejskiej i są powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z certyfikowanych urządzeń.  
 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
1.4.1 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”  
 
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z opisem 
technicznym placu zabaw i ST-00 „Wymagania ogólne”    
  
2.0 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00 „Wymagania ogólne” 
 
2.2 Zastosowane materiały:  

- Konstrukcja z drewna sosnowego, litego frezowanego wzdłużnie, impregnowanego 
          o przekroju montaż na kotwach stalowych ocynkowanych,  
- Daszek, burty w zestawie z tworzywa HDPE w kolorze,  
- Uchwyty ocynkowane, malowane proszkowo,  
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej,  
- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,  - Ześlizg z blachy nierdzewnej.  
 

2.3 Materiał drewniany  
Stosować tarcicę sosnową litą, z cięcia krzyżowego, bezrdzeniową, suszoną do 16% wilgotności.  
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Przekrój gotowej belki elementu konstrukcyjnych powinien być profilowany czterostronnie o 
zaokrąglonych krawędziach, o wymiarach 100x100mm. Wszystkie elementy nośne winny być 
impregnowane ciśnieniowo oraz malowane środkiem barwiąco- konserwującym.  
Impregnacja powinna być przyjazna dla środowiska, co oznacza lepsze środowisko naturalne i 
większe bezpieczeństwo dla dzieci. 
  
2.4 Śruby  
Konstrukcje nośne przyrządów do zabaw wymagają stabilności.  
Należy stosować tylko śruby z nakrętkami we wszystkich łączeniach. Śruby zagłębione lub mają 
plastikowe kopuły. Są również ogniowo ocynkowane wg normy DIN.  
 
2.5 Liny  
Zastosowane w urządzeniach liny polipropylenowego powinny być wypełnione rdzeniem 
stalowym. Średnica lin D16 mm.  
 
2.6 Elementy stalowe  
Stalowe elementy konstrukcyjne winny być wykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed 
korozją przez ocynkowanie ogniowe a pozostałe elementy (pochwyty, sprężyny, zjeżdżalnie itp.) 
malowane proszkowo na kolor RAL. Ślizg zjeżdżalni powinien być wyłożony blachą 
nierdzewną gr. 1,5mm.  
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
3.2 Sprzęt  
Zastosowany sprzęt: zgodnie z instrukcją montażową dołączoną przez Producenta.  
 
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
4.2 Transport materiałów Dowóz – samochód skrzyniowy.  
Materiały i sprzęt powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urządzenia placu zabaw należy 
przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie oraz za ich zgodność z opisem technicznym placu zabaw  
ST-00 „Wymagania ogólne”  poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw należy sprawdzić, 
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia oraz wymaganymi normami.  
Prace montażowe należy wykonać na zasadach określonych w stosownej umowie.  
5.2 Montaż  
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Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 
producenta wyrobu.  
5.3 Podłoże  
Urządzenia do zabaw zakotwiczyć przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotew. Kotwy 
dł. 700mm zamocowane na słupach konstrukcyjnych przewidzianych do posadowienia w 
gruncie. Przed zabetonowaniem przygotowuje się otwory o głębokości 600mm, w nich 
umieszcza się słupy i zalewa masa betonową (B-20) przygotowaną bezpośrednio w miejscu 
montażu nie wyżej niż 20cm poniżej gruntu przy zachowaniu kształtu stożkowego fundamentu.  
5.4 Nawierzchnia bezpieczna  
W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzująca dla 
urządzeń o wys. ≤ 1,50m wymagana jest bezpieczna nawierzchnia amortyzująca.  
5.5 Instrukcje użytkowania  
Wszystkie urządzenia do zabaw dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania w celu 
ułatwienia w przyszłości przeglądu urządzeń zabawowych po zakończeniu okresu 
gwarancyjnego.  
5.6 Przegląd  
Przegląd urządzeń zabawowych w okresie objętym gwarancją należy przeprowadzać w 
odstępach, co najmniej 12-to miesięcznych. Przeglądu tego dokonuje Wykonawca. Poważne 
usterki, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo, należy niezwłocznie usunąć. Jeżeli nie 
jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie zablokowując je, demontując lub w 
jakikolwiek inny sposób, tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego.  
  
6. KONTROLNA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem technicznym 
placu zabaw i SST-02. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów 
posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa jakości i spełniające normy PN lub 
PN-EN. Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i sprawdzenie 
właściwości materiału z wystawionym atestem. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiał powinien być 
zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały, które nie spełniają norm nie dopuszcza się do 
wbudowania. Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru. 
6.2 Warunki szczegółowe.  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania. 
6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robót.  
Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z normami.  
Po zamontowaniu elementu placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  
6.4 Ocena jakości wykonanych robót.  
Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiału oraz montażu 
urządzeń zabawowych i wykonania stref bezpieczeństwa z piasku, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami.  
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W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy:  
a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót  
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia  

ich do zgodności z wymaganiami.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
7.2 Jednostka obmiarowa  
Ilość urządzeń zabawowych oblicza się w sztukach.  
Strefy bezpieczeństwa – w m2  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
Roboty wymienione w SST-02 podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu przez 
komisję powołaną przez inwestora. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół 
odbioru.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI   
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
 
9.2 Termin płatności  
Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjęcia placu zabaw przez Inwestora, zostanie 
określony termin płatności zgodnie z zapisem w umowie.   
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Polskie normy:  
PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.  
PN-EN1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.  
PN-EN1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.  
PN-EN1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.  
PN-EN1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne 
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  
PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku.  
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10.2 Inne dokumenty:  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz.  
1118 z późn. zm.);  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z 
późn. zm.)  
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BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 
SST-03.00 

 
 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST-03.04 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego i obejmują wykonanie: 
- ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
2.1 Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie bezpiecznej nawierzchni amortyzującej od ciągów komunikacyjnych i trawników.  
2.2 Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST-00 „Wymagania ogólne”   
 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 
4. MATERIAŁY 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
4.2 Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
– obrzeża betonowe 8*30 cm – gatunek 1, 
– piasek na podsypkę i do zapraw, 
– cement do podsypki i zapraw, 
– woda, 
– materiały do wykonania ławy pod obrzeża  beton klasy C12/15. 
4.3 Obrzeża betonowe 8*30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe”. 
4.4 Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek 
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 
5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
4.5 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową  
 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004, 
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową  
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-

EN 13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i 
wody odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004, 

4.6 Kruszywo 
 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004, 
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004, 



 

33 
 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 
 
4.7 Ława betonowa z oporem 
Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15, odpowiadającemu 
normie PN-EN 206-1. Domieszka opóźniająca wiązania według PN-EN 924-2. Woda powinna być 
odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 
5. SPRZĘT  
5.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
5.2 Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
6. TRANSPORT 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
6.2 Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT  
7.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
7.2 Wykonanie koryta 
Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować punkty sytuacyjno – wysokościowe, niezbędne 
do wykonania robót. 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
7.3 Ława betonowa 
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
7.4 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na rozścielonej podsypce w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej.  
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
8.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
8.3 Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami 
b) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
9. OBMIAR ROBÓT 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
 
10. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
11. ODBIÓR ROBÓT 
11.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
11.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 
 
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
12.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
Płatność za metr ustawionego obrzeża na podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów oraz oceny 
jakości wykonanych robót. 
12.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.                                                                                  
PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
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przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  

 
 
 

 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-04.00 

WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
trawnika wykonane w ramach budowy placu zabaw  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres stosowania szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
Zakres robót obejmuje: obsianie nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej grubości 5 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-03.00 są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  
i ST-00 „Wymagania ogólne". 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST-04 i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY   
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych 
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym 
miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
Nasiona traw można stosować w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania 
wymaga akceptacji Kierownik Projektu. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.) Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania.   
 
3. SPRZĘT  
Sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gąsienicowa, do załadunku ziemi koparka.  
Sprzęt używany do uprawy gleby - glebogryzarka.  Sprzęt do zakładania trawników - wał 
kolczatka oraz wał gładki.  Sprzęt do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia 
na terenie płaskim oraz na skarpie.  Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 



 

36 
 

  
 
 
 
4. TRANSPORT   
Ziemia i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nie 
uszkodzą one ani nie pogorszą, jakości transportowanych materiałów . 
Podczas transportu należy zachować środki bezpieczeństwa wobec pieszych. 
Wszelkie uszkodzenia nawierzchni i elementów, zniszczone w wyniku prowadzonych prac , 
zostaną naprawione lub odtworzone na koszt wykonawcy.   
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1 Wykonanie trawników dywanowych. 
Wyznaczenie miejsc wykonania trawników należy wykonać na podstawie Dokumentacji 
Projektowej.  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń,   
• przy wzbogaceniu  gruntu rodzimego nieurodzajnego o ziemię urodzajną  
należy dosypać ok. 5 cm, 
• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wysokości 5cm 
i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem – kolczatką 
lub zagrabić,  
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na 100 m2,  
Chyba, że Projekt przewiduje inaczej, 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
5.2 Pielęgnacja trawników  Pielęgnacja trawników w okresie gwarancji obejmuje: 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 5 - 10 
cm, następne, gdy trawa odrośnie do wysokości 10-12 cm, 
• trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona, 
• koszenia trawników powinny odbywać się często, wysokość cięcia i częstość koszenia należy 
do-stosować do rodzaju wysianej trawy, 
• nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewany, gdy trawa jest zupełnie sucha, a po 
wysiewie obficie podlać. Wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, latem należy 
zwiększyć dawkę fosforu i potasu ograniczając azot, ostatnie nawożenie z udziałem fosforu i 
potasu,  
• chwasty trwałe należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze można stosować  
po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
5.3 Pielęgnacja po posadzeniu  Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po 
posadzeniu) polega na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
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6.1 Kontrola jakości trawników  Kontrola w zakresie wykonywania trawników polega na 
sprawdzeniu:   
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określeniu ilości zanieczyszczeń (w m3), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowości uwałowania terenu, 
• zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami, 
• gęstości zasiewu nasion,  
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy,  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"), 
• braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.   
  
7. OBMIAR ROBÓT   
Jednostka obmiarowa: dla trawnika – m 2 (metr kwadratowy),   
  
8. ODBIÓR ROBÓT  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.   
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Cena jednostki obmiarowej - cena wykonania 1 m2 trawnika dywanowego obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
Roboty przygotowawcze: 
- oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnacja obsiania: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczenie, 
- badania i pomiary, jakości wykonanych robót.   
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1 Normy: PN-G-98011 Torf rolniczy 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-05.00 

OGRODZENIE TERENU 
Kod CPV 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia terenu, płotek metalowy, 
w kolorze zielonym, szerokość płotka 200cm, wysokość 100cm. Płotek metalowy, furtka i brama 
zabezpieczone antykorozyjne ocynkowanie + malowanie proszkowe w ramach budowy placu zabaw  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
przy zlecaniu i wykonaniu robót wskazanych w punkcie 1.1. Zakres robót przygotowawczych i robót 
ziemnych został określony w przedmiarze robót. Wznoszenie ogrodzenia zakres został określony w 
przedmiarze robót.  
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
- Wytyczenie trasy ogrodzenia  
- Oznakowanie terenu 
- Umieszczenie tablicy budowlanej 
- Rozmieszczenie znaków ostrzegawczych 
- Porządkowanie jezdni podczas wyjazdu samochodów z placu Budowy 
1.4 Informacja o terenie budowy 
Prace na przedmiotowym terenie nie naruszają interesów osób Trzecich. Na terenie budowy nie 
zlokalizowano instalacji, urządzeń bądź z surowców mających ujemny wpływ na ochronę środowiska. 
Dla prowadzenia prac budowlanych przy ogrodzeniu nie występuje Konieczność zajęcia części pobocza przy 
chodniku a co za tym idzie Konieczność wykonywania projektu zmiany organizacji ruchu. 
1.5 Nazwy i kody 
Zamówienie realizowane będzie zgodnie ze Słownikiem zamówień pod wspólnym kodem  
45000000-7  roboty budowlane. 
Kod 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
Kod 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń. 
 
2. CZĘŚĆ ZASDNICZA 
W części zasadniczej omówione zostaną poszczególne elementy robót z uwzględnieniem n/w składowych 
ustawy z dnia 2 września 2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) jak: 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola, jakości - poszczególne 
wymaganie odnosi się do postanowień norm. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub 
zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. Wymagania dotyczące środka 
transportu. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. Opis działań związanych z kontrola, 
badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 
towarzyszących.  
 
2.1 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty towarzyszące 
2.1.1 Dokumenty odniesienia 
Przedmiar robót. RMBiPMB z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
Polskie normy. Atesty i aprobaty techniczne 
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2.1.2 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wyliczenia linii Obiektów i zabezpieczenia stałych 
punktów pomiarowych. Wytyczenie powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub podobnych 
urządzeniach zamontowanych trwale poza obszarem wykonywania robót. Teren budowy należy 
odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed wejściem na plac budowy niepożądanych osób. 
Krzewy znajdujące się na terenie wykopu należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano - montażowych i rozbiórkowych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy wykonywaniu  
prac przygotowawczych wykonawca powinien. Dysponować sprzętem stosownym do zakresu 
wykonywanych robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu budowy 
oraz zgodności zakresu wykonywanych robót z przedmiarem i dokumentacja techniczna. Rozliczenie robót - 
zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 
 
2.2 Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzeń 
2.2.1 Dokumenty odniesienia 
Przedmiar robót. RMBiPMB z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano – montażowych. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych. PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. Atesty i aprobaty techniczne  
PN -77/ B-06251 Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN - 77/ B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
2.2.2 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką obiektu, opisem 
do przedmiaru robót i zagospodarowaniem terenu. Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana 
w zależności od wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu. W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego 
kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięciu jego 
uszkodzenia. W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 
archeologiczne należy przerwać roboty oraz powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie. 
W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę roboty należy przerwać i niezwłocznie 
powiadomić o tym Inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu zabezpieczeń. Powierzchnia terenu 
powinna być wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak, aby umożliwić łatwe odprowadzenie 
wody. Materiał podłoga naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotności, 
odwodniony stale lub na okres budowy. Badana wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy 
przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne, sprawdzając czy nie występują wody gruntowe. 
Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy taśmy stalowej. 
Badanie grubości warstwy gruntu zapewniająca nienaruszalność struktury sprawdza. 
się za pomocą niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm. Badania kontrolne obejmują kontrole: 
• Równości podłoża 
• Zagęszczenia gruntu podłoża 
• Wilgotności materiału 
• Technicznych dokumentów kontrolnych 
2.2.3 Ogrodzenie 
Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne sze. 20, wys. 25 cm. Montaż ogrodzenia - płotek metalowy, w 
kolorze zielonym, szerokość płotka 200cm, wysokość 100cm. Płotek metalowy, furtka i brama 
zabezpieczone antykorozyjne ocynkowanie + malowanie proszkowe.  
Wykończenie : ocynkowanie (DIN 50976) 
Kolejność wykonywania robót: 
• Wyznaczyć miejsce zamontowania ogrodzenia. 
• Wykonać wykop ciągły pod fundament cokołu. 
• Wypointować, wypoziomować słupki (słupki należy przygotować warsztatowo) 
• Sprawdzić usztywnienie słupków 
• Zabetonować fundament i cokół - beton B-20 zbrojony. 
• Zamontować przęsła ogrodzeniowe. 
Badania obejmują kontrole: 
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• Sprawdzenie głębokości wykopu 
• Sprawdzenie pionowości i równości słupków 
• Sprawdzenie prawidłowości betonowania 
• Sprawdzenie prawidłowości montażu elementów ogrodzeniowych. Przy wykonywaniu robót ziemnych 
wykonawca powinien dysponować. Sprzętem stosownym co do zakresu wykonywanych robót. Wykonawca 
powinien dysponować sprzętem do ręcznych wykopów, dysponować sprzętem mierniczym typu taśmy 
miernicze i poziomice. Do betonowania należy zastosować gotowa mieszankę betonowa B 20 dostarczona na 
budowę za pomocą beton wozu. Jako środek transportu zaleca się zastosowanie ładowarki kołowej  
ze zmiennym wyposażeniem / widły do rozładunku palet /. Rozliczenie robót - zgodnie z harmonogramem 
wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 
 
3. UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA 
Zwracamy szczególna uwagę na sieci znajdujące się na terenie inwestycji. Wszystkie zastosowane materiały 
musza posiadać niezbędne atesty i aprobaty. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy doprowadzić do 
stanu pierwotnego.  
 
4. OBMIAR ROBÓT   
Jednostka obmiarowa:   dla ogrodzenia – m (metr bieżący),   
  
5. ODBIÓR ROBÓT  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.   
  
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Cena jednostki obmiarowej - cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe 


