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WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z kompleksowym remontem dachu z wymianą pokrycia i 
przemurowaniem kominów ponad dach w budynku biurowym Zarządu Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście S.A.  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 

KOD CPV: 45000000-7  Roboty budowlane 
Nr działu  Opis 

 
ST 1.0  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

SST 1.1  PRACE ROZBIÓRKOWE 
SST 1.1  PRACE GEODEZYJNE  
SST 1.2  ROBOTY ZIEMNE 

 
ST 2.0  ROBOTY BUDOWLANE 

SST 2.1  NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 
 

ST 3.0  WYROBY GOTOWE 

SST 3.1  INSTALOWANIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW I PODOBNYCH 
ELEMENTÓW 
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ST 4.0  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

SST 4.1  ZIELEŃ 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco: 

− Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego 
zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

− Inspektor Nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez 
Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji inwestycji. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

− Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
− Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
− Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

− Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz Robót. 

− Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

− Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
− Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

− Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

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

− Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
− Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
− Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 
− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca winien posiadać stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
stosunku do osób trzecich. 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstwa i za 
wyniki działalności w zakresie: 

− organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
− zabezpieczenia interesów osób trzecich w tym od zalania pomieszczeń biurowych na 

dolnych kondygnacjach, 
− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 
− zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
− bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
− ochrony mienia związanego z budową. 

  
1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową i komplet Specyfikacji 
Technicznych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do 
chwili odbioru końcowego robót. 
Z uwagi na ograniczoną powierzchnię nieruchomości, Zamawiający może udostępnić jedynie 
pomieszczenia strychowe na składowanie materiałów nie uciążliwych. Zaplecze socjalne dla 
pracowników Wykonawca powinien zabezpieczyć we własnym zakresie. 
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącego przyłącza 
elektrycznego budynku z warunkiem jej opomiarowania. Woda dla potrzeb budowy na 
poziomie terenu może być pobierana z istniejących ujęć wskazanych przez Zamawiającego, 
będzie rozliczana wg wskazań licznika. 
 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i Dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument 
przetargowy. 
 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 
TECHNICZNYMI . 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru 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: 

− Specyfikacje Techniczne, 
− Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów 
lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający pozostawia możliwość wykonania ogrodzenia terenu placu budowy w gestii 
Wykonawcy, pod warunkiem że wygrodzony teren nie spowoduje kolizji z innymi 
użytkownikami i interesantami Urzędu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt 
organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji placu budowy powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 
robót, bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na 
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
W czasie załadunku materiałów z rozbiórki należy wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Zrzut gruzu z rozbiórek posadzek może nastąpić poprzez specjalne rury do gruzu, do 
pojemnika, przy czym miejsce musi być wygrodzonej oznakowane taśmą. 
 
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 realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

− miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

− plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej. 
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− zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
o zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
o możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
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 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 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 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O 
zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 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 urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych 
przez Zamawiającego. 
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1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Każdorazowe korzystanie z jezdni i chodnika, jeżeli sytuacja tego będzie wymagać, musi być 
uzgodnione z Zamawiającym. Miejsca te muszą być specjalne oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych 
miejsc w jezdni i chodniku, które wystąpiły wskutek ich zajęcia dla potrzeb prowadzonych 
robót.  
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych 
obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora nadzoru o fakcie użycia 
takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny prac. 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 określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 

2. MATERIAŁY 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa 
budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
 
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa 
badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku 
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania 
Specyfikacji Technicznych. 
 
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła 
nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów, i że mogą wystąpić normalne 
wahania ich cech, Inspektor nadzoru może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do 
eksploatacji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem 
ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na 
placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. Po zakończeniu eksploatacji źródła, 
materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny 
być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. 
Nadkład powinien być następnie pokryły roślinnością. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 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 Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być 
zachowane następujące warunki: 

− Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania Inspekcji, 
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− Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i 
przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 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 Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 



12 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca winien dostosować zejścia (max 3cm) i zjazdy do wymagań przepisów o 
udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych 
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami 
wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania 
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 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 
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wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

− część ogólną opisującą: 
o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
o bezpieczeństwo i higienę pracy, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (w tym opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, 
o któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów 
o sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, 
o proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru; 
− część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w 

o mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
o kruszyw itp., 
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie 
o urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania 
o poszczególnych elementów robót, 
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym 

wymaganiom. 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić 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 nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
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Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały określone w Specyfikacjach 
Technicznych. 
W przypadku gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określającym procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

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

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację zgodności 
lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez 
Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w 
wytwórniach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające potwierdzenie jakości a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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− datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz 
Harmonogramów, 

− daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
− zgłoszenie zakończenia Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
 
KSIĘGA OBMIARU 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. 
Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje się do 
Księgi Obmiarów. 
Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji. 
 
DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny 
być gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące 
dokumenty: 

− zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
− protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie Ślepym lub Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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 Inspektora nadzoru. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERlAŁÓW 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 
pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy. 
Jeżeli 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 Mg (megagramach), (tonach) lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie 
określić. 
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót 
uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych 
pojazdów. 
Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy. 
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 
losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 
mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 
obmierzonej do uzgodnionej. 
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
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Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie 
wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny 
posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób 
zapewniający zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były 
legalizowane i posiadają ważne Świadectwa Legalizacji. 
 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
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 Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. 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 
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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 wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń 
od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o 
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i 
zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 
 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego 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, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi 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. 
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego. 



20 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
− Specyfikacje Techniczne, 
− uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi, 
− dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi, 

− sprawozdanie techniczne, 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
− Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 
− zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
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(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały wymienione w 
odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.  
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ST 1.0  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z:  
 

„Projektem zagospodarowania placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 14 w Szczecinie” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórek obiektów budowlanych, 
roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

− Rozbiórka istniejących urządzeń placu zabaw w obrębie projektowanego placu zabaw 
− Rozbiórka wyposażenia placu zabaw (ławki i stoły drewniane). 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać 
się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
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bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie Spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy 
spełnieniu określonych warunków. 
 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. 
Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka 
transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
− upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób 

prawidłowy,  
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 

jej wykonania. 
 

5.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.  
 
5.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy 
szczególną uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej 
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wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie podstemplowanie. Materiały 
posegregować i odnieść lub wywieźć na miejsce składowania. 
Usunięcie wszystkich oblicówek (zapraw, itp.), demontaż elementów robót wykończeniowych, 
rurociągów, wyposażenia należy wykonać bez naruszenia konstrukcji nośnych. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 
gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które 
może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów niw powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

− 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną, 

− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym. Jeżeli jest możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac 
rozbiórkowych, niezbędne czynności należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich 
wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii 
umożliwiającej intensywne spalanie z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w 
wysokich stosach lub spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony bez pozostawienia tlących 
się części. 
 

5.4.  DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZĄDKU 

− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz tereny okoliczne. 

− Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, 
na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

− Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w 
budynkach i na okolicznych terenach. 

− Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 
naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 

5.5. WYWÓZ GRUZU 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany 
na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na 
autoryzowane wysypiska. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z wymogami ogólnymi SST oraz PB. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są:  

− dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, 
− dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie wizualnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108. poz. 953) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
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SST 1.2 PRACE GEODEZYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektów związanych z: 
 

„Projektem zagospodarowania placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 14 w Szczecinie” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
74200000-1   Usługi doradcze dot. architektury, 

inżynierii, budowy i inne 
 74220000-7  Usługi architektoniczne i podobne 

  74224000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i 
planowania 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 powyższej 
specyfikacji. 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustalenia w terenie osi i punktów 
wysokościowych zgodnie z Dokumentacja projektowa i obejmują: 
- wytyczenie punktów głównych osi, 
- wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 
- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (pomocniczymi), 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz    

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do realizowania robót są: 
- słupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane- dla punktów zlokalizowanych w 

gruncie, 
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- farba chlorokauczukowa do wykonania opisów i oznaczeń punktów bądź inne 
materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: teodolity lub tachometry, 
niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe i parciane. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i 
wyznaczenie zakresu robót może odbywać się dowolnymi środkami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego 
oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w 
granicach projektowanych robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktów przed 
zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli takie punkty zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania to zostaną one odtworzone na koszt  
Wykonawcy przez odpowiednią, uprawniona jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych 
niniejszą SST co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonywanych robót z dokumentacja 
projektową, i niniejszymi ST. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzędne te istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o 
tym Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punktu pośrednie muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronne wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe roboty pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. Dodatkowo na każde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona 
wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę. 
 
5.2. WYZNACZANIE PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
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5.3. ROBOCZE PUNKTY WYSOKOŚCIOWE 

Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze 
powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i rzędnej. 
 
5.4. WYZNACZANIE OSI 

Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki i ukształtowania terenu. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 1cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczać z 
dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
 
5.5. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 

Inwentaryzację powykonawczą sporządzoną wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkładem 
mapowym oraz z kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem punktów wysokościowych 
(reperów) należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcji GUGiK. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem punktów wysokościowych (reperów) 
w terenie jest punkt (pkt). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
2) Instrukcja techniczna G-1 Geodezja osłonowa pozioma. GUGiK, 1978. 
3) Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK, 1983. 
4) Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979. 
5) Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne. GUGiK, 1983. 
6) Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983. 
7) Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK, 1979. 
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SST 1.2  ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z zadaniem: 

„Projekt zagospodarowania placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 14 w Szczecinie” 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórek 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty  
ziemne 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 
obiektów budowlanych kubaturowych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

- usunięcie starej darni, 
- naniesienie dodatkowej warstwy torfu gr. 5cm, 
- przekopanie-wymieszanie torfu z istniejącym podłożem, 
- wyrównanie terenu. 

SST obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych, który należy rozpatrywać łącznie z 
częścią rysunkową (dokumentacją techniczną). Dokumentacja powinna zawierać: 

- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy. 

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 
wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

- Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
- Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
- Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
- Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
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1.4.2. UKOP – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 

1.4.3. DOKOP – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 
lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.4. ODKŁAD – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 

1.4.5. WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA GRUNTU – wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
 

          pd 
Is = ----- 
       pds 

gdzie: 
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 
(mg/m3). 
 
1.4.6. WSKAŹNIK RÓŻNOZIARNISTOŚCI – wielkość charakteryzująca zagęszczalność 

gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
 

     d60 
U = ---- 
    d10 

 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
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. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami, 
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. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW (GRUNTU) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
 
2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
Nasypy i podsypki należy zagęścić do stopnia podanego w dokumentacji technicznej. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Wykonawca 
powinien przewidzieć następujący sprzęt: 

- taczka  
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.) 
- sprzęt  zagęszczający (zagęszczarki, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 
Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót jak i poza nim. Środki transportu poruszające 
się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów 
obciążenia na oś. jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.2. DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 
być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 
10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1cm i – 3cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań  w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.3. ODWODNIENIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 
5.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.5. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i nasypach musi być wykonane zgodnie z wymogami 
podanymi w dokumentacji projektowej. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach winien 
wynosić: 

- górna warstwa o grubości 20cm Is=1,00 
- grunt do głębokości ok. 50cm od powierzchni terenu Is=0,97 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż  jeden raz w 3 punktach na 1000 m2 
warstwy w przypadku określenia wartości Is. Wyniki kontroli zagęszczenia robót ziemnych 
Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość 
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

6.2.1. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe odprowadzenie wycieków wodnych. 

 
6.2.2. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
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6.3. BADANIA DO ODBIORU WYKOPU FUNDAMENTOWEGO 

6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wg tabeli 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20m w 
miejscach zmiany kierunku wykopu w każdym 
miejscu budzącym wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 
wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 
wykopu 

6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m 
oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określić dla każdej ułożonej 
warstwy, lecz nie rzadziej niż na każde 100m3

nasypu 
 
6.3.2. SZEROKOŚĆ WYKOPU ZIEMNEGO 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić  się od szerokości projektowanej o więcej niż 
±10cm. 
 
6.3.3. RZĘDNE WYKOPU ZIEMNEGO 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –
3cm lub +1cm. 
 
6.3.4. POCHYLENIE SKARP 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 
6.3.5. RÓWNOŚĆ DNA WYKOPU 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 
 
6.3.6. RÓWNOŚĆ SKARP 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać +-10cm. 
 
6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m3. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru 
w wykopie nie jest możliwe, należy  ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych 
lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami ST. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne warunki dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne warunki dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
 
1) PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
 
10.2. INNE DOKUMENTY 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 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. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  2003 r. Nr 48 poz. 
401). 
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ST 1.0  ROBOTY BUDOWLANE 

SST 2.1  NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających wykonaniu nawierzchni bezpiecznej związanej z zadaniem: 

 
„Projekt zagospodarowania placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 14 w Szczecinie” 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
zabaw 

 45230000-8  

Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nawierzchni bezpiecznej. 

- Wykonanie koryta na całej powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnię bezpieczną. 
- Wykonanie podbudowy z kruszywa zagęszczonego mechanicznie gr. min. 150mm. 
- Wylanie podsypki kamiennej gr. min. 50cm. 
- Wykonanie nawierzchni elastycznej w kolorze pomarańczowym (RAL 2011) pod 

urządzeniami, oraz niebieskim (RAL 5003) pod ścieżki. 
Nawierzchnia musi być wykonana z naturalnym spadkiem, umożliwiającym swobodne spływ 
wód opadowych na teren zielony. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza się tylko takie 
odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie 
i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
 

2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich 
norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
 
2.1.  NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA SYNTETYCZNA 

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna (150m2) - powierzchnia szkolnego placu zabaw, na 
której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzująca upadek dziecka z wysokości, 
piankowa lub gumowa w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE152C RAL 2011 – 
Tieforangge, zgodna z Polskimi Normami. Grubość nawierzchni bezpiecznej dostosowana do 
wysokości upadku projektowanych urządzeń. 
 
2.2. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA   

Nawierzchnia syntetyczna  (20m2) typu TARTAN lub inna nawierzchnia syntetyczna w kolorze 
niebieskim w odcieniu PANTONE540C RAL 5003 Saphirblau – przeznaczona na ścieżki, 
zgodna z Polskimi Normami. 
 
2.3.  WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI 

- Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni. 
- Atest Higieniczny PZH. 
- Certyfikat Bezpieczeństwa. 
- Badania na zawartość pierwiastków śladowych. 
- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na 

przedmiotowe zadanie. 
 

UWAGA: 
Wykonawca podczas wyrobu typu nawierzchni syntetycznej winien uwzględnić 
wymagany przez Zamawiającego na ułożoną nawierzchnię amortyzującą upadek - 5 letni 
okres gwarancji. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. SPRZĘT DO WYKONANIA JEDNOLITEJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ 

Sprzęt do wykonania jednolitej nawierzchni bezpiecznej wg wytycznych Producenta. 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PŁYTEK 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej muszą być wykonane przy użyciu 
sprzętu zalecanego przez producenta. m. in.: 

- liniał stalowy (np. kątownik ciesielski 60cm), 
- nóż z wymiennymi ostrzami, 
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- taśma miernicza lub liniał, 
- mazaki (rozpuszczalne w wodzie), kreda, itp., 
- sznurek traserski z zapasem kredy, 
- dozownik do zaprawy klejącej, 
- kartusze z zaprawą klejącą, 
- arkusz blachy, folia lub karton (ok. 2 dług. x 1,5 szer. wymiarów płyty), 
- piła ręczna, elektryczna taśmowa lub wyrzynarka (z ostrzami do drewna), 
- nakolanniki, 
- taśma maskująca lub klejąca (do ochrony istniejącego wyposażenia w miejscu 

montażu), 
- rękawiczki. 

 
4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu 
należy urządzenia placu zabaw przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed 
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ 

- Wykonanie koryta na całej powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnię bezpieczną.  
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.  
- Wykonanie nawierzchni elastycznej w kolorze pomarańczowym (RAL 2011) pod 

urządzeniami, oraz niebieskim (RAL 5003) pod ścieżki. 
 

5.2.  PRZECHOWYWANIE 

Materiał  należy przechowywać w miejscach suchych, w stałej temperaturze powyżej 10°C. 
Jeśli wyroby będą przechowywane w temperaturze poniżej 10°C, przed przystąpieniem do 
prac montażowych należy je przetrzymać w miejscu montażu (> 10°C) przez co najmniej 72 
godziny. 
 
5.3.  WARUNKI NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI 

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz 
przy braku opadów atmosferycznych.  
W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę aby podczas 
wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w 
przedziale 40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od 
panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
5.4.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ODBIORU NAWIERZCHNI 

- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia 
bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości. 

- Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.  
- Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi ± 3mm. 
- Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm. 
- Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale ± 5mm na łacie 2m. 
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5.5.  SPOSÓB UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI 

- Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć. 
- Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde 

przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie 
nawierzchni. 

- Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi odbarwienie nawierzchni. 

- Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych 
krawędziach. 

- Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp. 
- Przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) 

powinien być kontrolowany  -  również ze względu na nośność podbudowy. 
- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy 

nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można 
usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki.  

- Do gruntownego czyszczenia zaleca się stosowanie beztłuszczowego aktywnego 
detergentu. 

- W przypadku płytek z nakładką wykonaną z granulatu EPDM, silne zabrudzenia 
spowodowane czynnikami środowiska mogą być ścierane. 

     
UWAGI! 

- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora 
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 
04.02.1994r.) 

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i 
polskimi normami. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 
użycia producenta wybranych materiałów. 
 
6.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są m2 wykonanej nawierzchni. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 
zgodnie z umową. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana 
całkowita powierzchnia mierzona w m2. 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Instrukcja montażu Producenta. 
2) Atesty zgodności, certyfikaty. 
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ST 3.0 WYROBY GOTOWE 

SST 3.1  INSTALOWANIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW I PODOBNYCH 
ELEMENTÓW 

 
1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na montażu urządzeń placu zabaw związanych z zadaniem: 

 
„Projekt zagospodarowania placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 14 w Szczecinie” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

36500000-6   
Gry i zabawki, wyposażenie parków 
zabaw 

 36530000-5  Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, 
gier salonowych lub towarzyskich 

  36535000-0 
Karuzele, huśtawki, wyposażenie 
strzelnic i parków zabaw 

  36535200-2 Wyposażenie placów zabaw 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu urządzeń i wyposażenia placu zabaw. Należy również 
zamontować istniejące urządzenia, których lokalizacja uległa zmianie. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza się tylko takie 
odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie 
i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
 

2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich 
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norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
 
2.1. PIRAMIDA WSPINACZKOWA 2,5m 

2.1.1. DANE TECHNICZNE 
- Gabaryty urządzenia: 3,90 x 3,90mm.  
- Strefa funkcjonowania: 6,95 x 6,95m.  
- Maksymalna wysokość: 2,5m. 
- Wysokość upadkowa: 1,5m.  
- Głębokość posadowienia: -0,60m.  
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań.  
 
2.1.2. MATERIAŁY 

- Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe 
łączniki.  

- Śruby maszynowe ocynkowane M12.  
- Słup nośny wykonany z rury ze stali czarnej ocynkowanej kąpielowo o śr. 114mm.  
- Beton klasy C12/15.  

 
2.1.3. ZABEZPIECZENIA 

- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe. 
- Nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa. 

 
2.1.4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA 

- Zestaw zabawowy jest trudno dostępny dla wszystkich grup wiekowych. 
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna 

przekraczać 4. 
- Dzieci do lat 12 powinny być pod opieką osób dorosłych. 

 
2.2. HUŚTAWKA PODWÓJNA WAHADŁOWA 

2.2.1. DANE TECHNICZNE 
- Gabaryty urządzenia: 3,25 x 1,95mm.  
- Strefa użytkowania: 3,25 x 7,40m lub 3,25 x 6,40m (nawierzchnia syntetyczna).  
- Wysokość belki: 2,1m. 
- Wysokość upadkowa: 1,25m.  
- Głębokość posadowienia: -0,60m.  
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 
 
2.2.2. MATERIAŁY 

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami 
impregnacyjno-dekoracyjnymi typu lakierobejca Drewnochron w kolorze soczystej 
zieleni.  

- Profil stalowy zamknięty ocynkowany, blacha czarna ocynkowana.  
- Łańcuch techniczny kalibrowany ø 6, ocynkowany kąpielowo lub nierdzewny  
- Śruby maszynowe ocynkowane.  
- Siedzisko huśtawki wykonane na konstrukcji stalowej, powlekane gumą, zawieszone 

na łożyskach samosmarujących.  
- Marki stalowe ocynkowa.  
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2.2.3. ZABEZPIECZENIA 
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe. 
- Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną typu Drewnochron lub 

Drewkorn. 
- Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi. 

 
2.2.4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA 

- Zestaw zabawowy jest łatwo dostępny dla wszystkich grup wiekowych. 
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna 

przekraczać 2. 
- Dzieci do lat 12 powinny być pod opieką osób dorosłych. 

 
2.3. SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY 

2.3.1. DANE TECHNICZNE 
- Gabaryty urządzenia: 1,90 x 2,20mm.  
- Strefa funkcjonowania: 6,30 x 6,60m.  
- Wysokość maksymalna zestawu: 2,5m. 
- Wysokość upadkowa: 2,5m.  
- Głębokość posadowienia: -0,60m.  
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 
 
2.3.2. MATERIAŁY 

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi typu lakierobejca Drewnochron w kolorze soczystej zieleni. 

- Rura strażacka wykonana z rurki, ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo. 
- Zestaw do przewrotów, podciągania i uchwyty do podciągania wykonane z rurek praz 

płaskownika, ocynkowane i pomalowane proszkowo.  
- Ścianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej szalunkowej, dodatkowo 

mocuje się uchwyt z tworzywa opartego na żywicach, uchwyty mocuje się za pomocą 
śrub nimbusowych i nakrętek pazurkowych. 

- Element wspinaczkowy wykonany z liny PP na rdzeniu stalowym, do liny 
zamocowano kulki wspinaczkowe wykonane z tworzywa sztucznego; całość 
mocowana do nóg za pomocą profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych i 
malowanych proszkowo. 

- Śruby maszynowe ocynkowane. 
- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy. 
- Beton klasy B-15. 

 
2.3.3. ZABEZPIECZENIA 

- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe oraz dodatkowo 
pomalowana proszkowo. 

- Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną typu Drewnochron lub 
Drewkorn. 

- Nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa. 
 
2.3.4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA 

- Zestaw zabawowy jest trudno dostępny dla wszystkich grup wiekowych. 
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna 

przekraczać 6. 
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- Dzieci do lat 12 powinny być pod opieką osób dorosłych. 
 
2.8. KOSZ NA ŚMIECI 

Obudowa koszy na śmieci wykonana z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie o 
przekroju elementów 
Konstrukcyjnych min. Ø 100mm. 
Wkład wykonany ze stali ocynkowanej, 
Wymiary obudowy: min. 0,7 m x 0,7 m x 0,65 m 
Wymiary wkładu: min. 0,45m x 0,45m x 0,5 m 
 
Wyrób gotowy fabrycznie wykończony. 
Elementy metalowe mają być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na 
warunki atmosferyczne 
 

  
Przykładowy kosz na śmieci 

 
2.9. TABLICA INFORMACYJNA 

- Regulaminowa – szt. 1  
Konstrukcja tablicy wykonana z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie o 
przekroju elementów konstrukcyjnych 120mm. impregnowanych metodą ciśnieniowo –
próżniową. Treść regulaminu powinna zostać wykonana na blasze metalowej lub płycie 
z poliwęglanu. Wymiary urządzenia min: 2,0 x 1,0 x 0,16m. 
Treść tablicy zgodna z instrukcją producenta urządzeń rekreacyjnych i akceptacji 
uzgodnionej z Inwestorem. 

- Informacyjna – szt. 1  
Treść: Szkolny Plac Zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „Radosna 
Szkoła” 
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Przykładowa tablica  

 
 
UWAGA: 

- Wykonawca winien uwzględnić wymagany przez Zamawiającego na wszystkie 
wbudowane elementy - 3 letni okres gwarancji. 

- Należy uzyskać opinię rzeczoznawcy BHP. Koszt ponosi Wykonawca. 
- Inwestor musi otrzymać atesty bezpieczeństwa na wbudowane elementy. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia, samochód dostawczy. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora. Należy przestrzegać, aby: 

- na czas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
mechanicznym poprzez stosowanie: 

o wkładek dystansowych drewnianych - dotyczy elementów drewnianych, 
o folii pęcherzykowej - dotyczy elementów metalowych malowanych proszkowo, 

- w czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć pasami transportowymi, 
- urządzenia należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami 

niepowołanymi, 
- w razie konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim 

podłożu, na przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków 
eksploatacji (najlepiej przewiewne wiaty). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. INSTRUKCJA INSTALOWANIA 

- Nawierzchnia gumowa. 
- Minimalna strefa funkcjonowania zgodnie z dokumentacja techniczną. 
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- Montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
- Montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.: 

o 10 m od budynków mieszkalnych, śmietników, dróg, 
o na terenie nieuzbrojonym, 
o poza strefą użytkową urządzeń istniejących, 

- Osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacją urządzenia. 
- Konieczność instalowania urządzenia bezpośrednio po przywiezieniu go na teren 

budowy. 
- W razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie przed osobami 

niepowołanymi. 
- Ułożyć poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach najbardziej zbliżonych 

do warunków eksploatacji np. wiaty. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 1.0., a sprawdzenie 
i odbiór robót winny być wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 
użycia producenta wybranych materiałów. 
 
6.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 
materiałów. 
 
6.2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE ROBÓT 
Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż: 

- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ± 5mm. 
Po zamontowaniu elementów placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich 
funkcjonowania. 
 
6.3. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać 
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, bądź 
tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy roboty 
wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań albo zakwestionowane 
roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
Ilość elementów oblicza się w sztukach. 
Wielkość elementów placu zabaw określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. ODBIÓR ROBÓT 

8.2.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY WYMAGA SPRAWDZENIA 
- pionowości elementów, 
- wykończenia, braku „zadziorów”, 
- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących, 
- wilgotności drewna. 

 
8.2.2. ODBIÓR KOŃCOWY WYMAGA SPRAWDZENIA 

- pionowości elementów, 
- wykończenia, braku „zadziorów”, 
- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących, 
- wilgotności drewna. 

 
8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny 
być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość 
kpl. elementów placu zabaw ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- przygotowanie podłoża, 
- montaż elementów placu zabaw, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Instrukcja montażu producenta elementów placu zabaw. 
2) Atesty zgodności, certyfikaty. 
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ST 4.0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

SST 4.1  ZIELEŃ 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z uporządkowaniem i odnowieniem szaty roślinnej związanej z 
zadaniem: 
 

„Projektem zagospodarowania placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 14 w Szczecinie” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

77000000-0 
  Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz 
  ogrodnictwa. 

 71300000- 3  Usługi ogrodnicze. 

  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz 

utrzymania terenów zielonych.   

  77314000-4 Usługi utrzymania gruntów. 

  77314100-5 Usługi w zakresie trawników. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego. 
 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem trawników, 
- nasadzeniem. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. NASIONA TRAW 

Zastosowanie - trawniki dywanowe. 
Procentowy udział mieszanki – 30. 
Wymagania - gleby urodzajne. 
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Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać - 25 g/m2. 
 
2.2. ZIEMIA TORFOWA 

Zastosować 5cm warstwę torfu ogrodniczego. 
 
2.3. KRZEWY 

 
3. SPRZĘT 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi 
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
budowlanych. 
 
5.2. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM TRAWNIKÓW 

- Obszar pod trawnik należy zrekultywować z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem 
zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego 
profilu. 

- Należy usunąć starą darń, wzbogacić istniejący grunt 5cm warstwą torfu ogrodniczego. 
Dokładnie wymieszać torf z istniejącym podłożem. 

- Ręcznie wykonać trawniki dywanowe siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem 
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

 
5.3. SADZENIE ROŚLIN 

5.3.1. WYBÓR MATERIAŁU ROŚLINNEGO 
Materiał roślinny przeznaczony do posadzenia musi spełniać warunki wymagane wg norm  
BN65/912502 dla drzew i krzewów liściastych i BN-65/912503 dla drzew i krzewów iglastych. 
Przed zakupem materiału roślinnego należy obejrzeć rośliny w szkółce. Po dotarciu materiału 
roślinnego na miejsce sadzenia należy dokonać jeszcze raz oględzin w celu wyeliminowania 
roślin uszkodzonych w trakcie transportu. 
 
5.3.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Teren pod sadzenie roślin należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń budowlanych i 
chwastów. W miejscu sadzenia bylin należy wymienić wierzchnią warstwę ziemi około 15cm 
na ziemię urodzajną. 
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5.3.3. SADZENIE KRZEWÓW 
Krzewy sadzić z pojemników do dołów zaprawianych ziemią żyzną. Doły powinny być 
większe od pojemnika o kilka centymetrów. W trakcie przechowywania przed posadzeniem 
należy pilnować aby podłoże w pojemniku nie przeschło. 
 
5.3.4. SADZENIE BYLIN 
Byliny sadzić z pojemników do dołów. Doły powinny być większe od pojemnika o kilka 
centymetrów. Najlepszym terminem sadzenia jest wiosna. 
 
5.3.5. TERENY TRAWIASTE 
Przewiduje Się rekultywację istniejących trawników. Należy zastosować zabiegi mechaniczne 
poprawiające strukturę darni aeracją i wertykulację. Podłoże należy odkwasić w celu 
wyeliminowania mchu z darni. W miejscach tego wymagających zastosować siew ręczny 
mieszanki traw typu "PARK" na tereny ocienione. Siew nie powinien odbywać się przy zbyt 
dużym wietrze. 
 
5.3.6. ZABIEGI PO POSADZENIU ROŚLIN 
Rośliny należy obficie podlać bezpośrednio po posadzeniu. Po kilku dniach w razie 
konieczności uzupełnić brakującą ziemię pod roślinami i wyłożyć warstwę humusu max 15cm. 
 
5.3.7. ZALECENIA PIELĘGNACYJNE DLA KRZEWÓW 
Przewiduje się, że firma wykonująca zieleń zajmuje się pielęgnacją przez 2 lata od sadzenia 
roślin. 

- Cięcia formujące można wykonywać najwcześniej w następnym roku po posadzeniu. 
- Cięcie krzewów wcześnie kwitnących wykonywać po kwitnieniu. 
- Cięcie krzewów późno kwitnących wykonywać przed początkiem wegetacji przełom 

lutego i marca. 
- Podlewać obficie co 7 - 15 dni. Jednorazowa dawka wody wynosi około 15 - 30 l/m2 

dla krzewów. 
- Nawozić w razie potrzeby. 
- W drugim roku wegetacyjnym po posadzeniu usunąć paliki mocujące drzewa. 

 
5.3.8. ZALECENIA PIELĘGNACYJNE DLA BYLIN 

- Byliny trzeba regularnie podlewać. 
- Należy regularnie odchwaszczać. 
- Po przekwitnięciu należy usuwać kwiatostan. 
- W latach późniejszych stosować nawożenie wg potrzeb. 

 
5.3.9. ZALECENIA PIELĘGNACYJNE DLA TRAWNIKÓW 

- W okresie suszy trawnik podlewać rzadko, ale intensywnie. 
- Nawozić maksymalnie dwa razy w roku - wiosną i jesienią nawozami 

wieloskładnikowymi. 
- Raz w roku, najlepiej wczesną wiosną wykonać wertykulację. 
- W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do rocznej pielęgnacji trawnika, w 

tym minimum do 6 koszeń potwierdzonych wpisem przez zamawiającego oraz 2 
nawożenia. 

 
5.3.10. ROBOTY ZWIĄZANE Z MECHANICZNA PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW 

- Mechaniczne koszenie kosiarką i zagrabienie koszonej trawy.  
- Wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion. 
- Wałowanie mechaniczne.  
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- Podlewanie wodą. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym 
względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu jest: 
- humusowanie z obsianiem trawą [m2], 
- sadzenie roślin [szt]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003 r. (Dz. U Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 


