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s-oo.oo WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacj i technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: "Budowa obiektów małej architektury w B/ędowej Zg/obieńskiej" . 

1.2. Zakres stosowania 8T 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentów Przetargowych Kontraktowych przy 
realizacji robót, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3 

1.3. Zakres robót objętych 8T 

1.3.1. Zakres robót objętych ST: 

5·01.01 Obiekty ma/ej architektury 

Niezależnie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe , specyfikacje techniczne, instrukcje 
i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. Poniżej zamieszczono listę aktów prawnych mających zastosowanie 
w niniejszym projekcie: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U . Nr 89 z 25.08.1994r., poz.414 z późniejszymi 
zmianami). 

- Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r.(Dz.U.Nr 10) 

- Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r.(Dz.U.Nr25.poz.133 z dnia 13.03. 1995r.) 

- Ustawa z dn.17.05.1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr30,poz.163 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. DZ.U.NrI3 z dn 10.04.1972r. 

1.4. Określenia podstawowe 

• 
1.4.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej , która·wskazuje lokalizację , 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.2. Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości • 
1.4.3. Polecenie Inspektora Nadzoru (przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego) - wszelkie polecenia 
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

1.4.5. Jakość Robót - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych 
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1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu Architektury wydany Zamawiającemu (Inwestorowi) 
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 Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.7. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego. 

1.4.8. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych . 

1.4.9. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń , szkiców i ew. 
dodatkowych załączników, służący w finansowym rozliczeniu się Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Książce 
Obmiarów podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.10. Materiały - wszelkie surowce i tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

1.4.11. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu . 

1.4.12. Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania. 

1.4.13. Roboty rozbiórkowe - zakres Robót mających na celu przygotowanie istniejącego obiektu 
budowlanego do rozbudowy i modernizacji , wraz ze sposobem ich wykonania. 

1.4.14. Roboty instalacji sanitarnych - zakres robót mających na celu wyposażenie obiektu w zaprojektowane 
przez Projektanta urządzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i podłączenia ich do istniejących lub 
projektowanych sieci zewnętrznych oraz opisem sposobu ich wykonania, 

1.4.15. Roboty elektryczne - zakres robót mających na celu podłączenia zasilania urządzeń i obiektów 
technologicznych , wraz z oświetleniem , instalacją odgromową , zabezpieczeniami i niezbędnym wyposażeniem 
oraz opisem sposobu ich wykonania Inne, użyte w ST określenia , w każdym przypadku należy rozumieć 
zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 - "Budownictwo- terminy ogólne" oraz PN-ISO 7607-2 - "Budownictwo 
- terminy stosowane w umowach" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 

1.5.1 . Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i w~półrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów wysokościowych, Dziennik Budowy Ueśli wymagany) oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robol. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszl. ~ 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 

- Projekt Budowlany 

- Projekt Umowy 

- Specyfikacja Techniczna 



7 

- Przedmiary Robót 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część Umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach Umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności wymiarów w rysunkach projektowych, opis ich jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy i program 
zapewnienia jakości Robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. , 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia mają być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach widocznych 
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zawierała 

informacje dotyczące budowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Kontraktu. 

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 Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół 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: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi • 
- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożar 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

',! .. 
• 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej . Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 



8 

osób trzecich . Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez 
personel Wykonawcy w trakcie realizacji Robót lub będący rezultatem jego działań. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne, 
określone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko . Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po wbudowaniu ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 

1.5.8. Ochrona własnośc i publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: 
rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania uszkodzenia sieci i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie materiałów 
i urządzeń na teren i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń 
spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczeń 

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. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej , są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.11 . Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót przez I nspektora Nadzoru oraz będzie 
utrzymywać Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Inspektor 
Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym 
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wznowić roboty nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. .!. , 
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 przestrzegać 
będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco informować będzie Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie przytaczane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały , sprzęt 

i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
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wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy przytoczone normy lub 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 uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co 
najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego poziomu wykonania, Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.14. Prezentacja Unii Europejskiej 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych wskazujących na 
współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską, w miejscach określonych przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona plytę upamiętniającą 
współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską. Lokalizacja plyty oraz jej treść zostanie określone 
przez Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 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 Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materia/ów 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 Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem pozyskiwania materiałów 

z danego źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę pozyskiwania i selekcji materiałów i przedstawi do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia , licencje i inne związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie materiały 
pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem 
uzyskania pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykcil'ów w obrębie placu 
budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. Pozyskiwanie materiałów z danego źródła , 

będzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. , 
2.3. Inspekcja wytwórni materia/ów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór Inwestorski w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Próbki materiałów mogą być pobierane 
przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni , będą zachowane następujące warunki: 
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a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie prowadzenia inspekcji 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp , w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji na danej budowie 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymagan iom ST 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane I nie zaakceptowane materiały , Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko , licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5 . Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu ich wbudowania były zabezpieczona 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę · 

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 ST, PZJ lub w Projekcie 
Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub przez niego wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania . Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt po akceptacji przez Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Techniczńęj ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. W ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warlihkom Umowy na polecenia 
Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne 
oraz dojazdy do placu budowy, na własny koszt. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektowa., wymaganiami 
ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
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za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczaniu i wyznaczaniu 
elementów robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości elementów robót przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź 

odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor 
uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną .kwestię . Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakośc i robót 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową , ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru . 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 

a) część ogólną sp isującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- bhp 

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

- zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym , 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne !. , 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

- sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czas ie transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostawy materiałów , wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
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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. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium, sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom ich 
wykonania jest zadawalający . Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone , Inspektor ustali , jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy łnspektorowi 
świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały 

prawidłowo wykadrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań . Inspektor będzie 
miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych lub 
metod badawczych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie , że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań . Inwestor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów , które budzą 
wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający . Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
niego samego. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodn ie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie 
później jednak niż w terminie określonym w PZJ . Wyniki z badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na 
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych . 

• 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

..• . 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor uprawniony jest do dokonywani~ kontroli , pobierania próbek 
i badania wszystkich materiałów u źródeł ich wytwarzania , zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę . Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
dodatkowych lub powtórnych badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST, W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę . 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiałów posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczana do robót będzie 
posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań . Kopie wyników tych badań , będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

7. Dokumenty budowy 
7.1. Książka obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczan ie ilościowe faktycznego postępu każdego 
z elementów wykonywanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 

7.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych 
- protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru 
- korespondencję na budowie 
- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności , certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów 

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu 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 Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 

8. Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, 

w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych . Obmiaru dokonuje kierownik budowy zgodnie z zasadami obmiarowania robót. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów , 
, 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej . Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętośai będą wyliczane w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój . Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach 
lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

8.3. Urządzan ie i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

8.4. 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 Inspektora. 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 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 Inspektorem. 

9. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 
· odbiorowi częściowemu, 
· odbiorowi końcowemu, 
· odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.1. 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 Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi. Jakość i ilość robot 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

9.2. 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 Insp,ektor Nadzoru . 

,,' • 
9.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odni~sieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3.1. 
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 ST. 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. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie śCieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
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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 ST 
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. 

9.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robot 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli zostało sporządzona 

w trakcie realizacji Kontraktu. 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne) . 
- Rejestry Obmiarów (oryginały) . 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów zał. do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
- Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń . 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej . 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja . 

9.4. 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 9.3. "Odbiór końcowy robót". 

10. Podstawa płatności 
10.1. Ustalenia ogólne 

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) podane przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania '; 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 materiałów wraz z koszlami 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. 

10.2. Warunki umowy! Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej odejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w Kosztorysie. 

11. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) . 
Rozporządzenie MGPib z 19.12.1994 r. (Oz.U.Nr. 10) 
Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Oz.U.Nr.25, poz.133 z dnia 13.03 1995 r.) 
Ustawa z dnia 17.05 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

• . , 
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5-01.01 OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Kod CPV 37535200-9 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na budowie obiektów małej architektury w ramach zadania : "Budowa obiektów 
ma/ej architektury w B/ędowej Zg/obieńskiej". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i real izacji robót wymienionych w pkt.1 .1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy budowie obiektów 
małej architektury. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-DO. Wymagania ogólne. 

2. Materiały 

2.1. Wyposażenie - elementy malej architektury 

- Lokomotywa z wagonem zjeżdżalnią i ścianką wsp. - 1 kpI. 
- Huśtawka bocianie gniazdo - 1 kpI. 
- Betonowy stół do gry w piłkarzyki - 1 kpI. 

Należy zamontować i wykonać odpowiednie strefy bezpieczeństwa , zgodnie z dokumentacją 

producenta urządzeń . 

Dokładny zakres wyposażenia określa projekt budowlany, przedmiar robót oraz karty katalogowe 
urządzeń . 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania ! • • 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-OD. Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania 

Wykopy pod fundamenty, ich wielkość , rozmieszczenie i ilość, klasa betonu, ewentualne zbrojenie lub 
zastosowane sposoby mocowań , opisane są w kartach technicznych poszczególnych sprzętów . 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-OD. Wymagania ogólne pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Transport urządzeń i materiałów jest wliczony w koszt i dostawa jego jest po stronie 
Wykonawcy/Dostawcy. 

5. Wykonanie robót 
5.1 . Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-DO. pkt 5. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

Każde urządzenie będące elementem małej architektury należy montować wg załączonej do niego 
instrukcji. 

Kotwienie urządzeń w gruncie zgodnie z wymogami producenta. Rozwiązania zastosowane do 
poszczególnych urządzeń muszą być zgodne z kartami technicznymi i wydanymi certyfikatami 
urządzeń. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00. pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania robót 

Sprawdzenie wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami określonymi w instrukcji 
i kartach technicznych poszczególnych urządzeń i materialów, szczególnie w temacie bezpieczeństwa 
dla użytkujących . 

7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną , 

w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar 
robót budowlanych. Obmiaru dokonuje się zgodnie z zasadami obmiarowania robót. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-OD. pkt 8. 

9. Podstawa płatnośc i • " • 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-OD. -Wymagt nia ogólne" 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi. 

, . 


