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1. WST"P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s!  wymagania  ogólne  dotycz!ce  wykonania  i  odbioru  robót  w  obiektach
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyf ikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1 . 1 .

1.3. Zakres robót obj#tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj!  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  obj$tych  specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegó"owymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okre$lenia podstawowe

Ilekro+ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym � nale*y przez to rozumie+:

a) budynek wraz z instalacjami i urz!dzeniami technicznymi,

b) budowl$ stanowi!c! ca"o&+ techniczno-u*ytkow! wraz z instalacjami i urz!dzeniami,

c) obiekt ma"ej architektury;

1.4.2. budynku � nale*y przez to rozumie+ taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi!zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoc! przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  �  nale*y  przez  to  rozumie+  budynek  wolno  stoj!cy  albo  budynek  o  zabudowie
bli,niaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  s"u*!cy  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowi!cy  konstrukcyjnie
samodzieln!  ca"o&+,  w  którym  dopuszcza  si$  wydzielenie nie  wi$cej  ni*  dwóch lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu
mieszkalnego i lokalu u*ytkowego o powierzchni ca"kowitej nieprzekraczaj!cej 30% powierzchni ca"kowitej budynku.

1.4.4. budowli �  nale*y przez to  rozumie+  ka*dy obiekt  budowlany nie b$d!cy budynkiem lub obiektem ma"ej  architektury,  jak:
lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno stoj!ce  maszty  antenowe,  wolno stoj!ce
trwale  zwi!zane z  gruntem  urz!dzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stoj!ce instalacje przemys"owe lub urz!dzenia techniczne, oczyszczalnie &cieków, sk"adowiska odpadów,
stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przej&cia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak*e cz$&ci budowlane urz!dze# technicznych (kot"ów, pieców przemys"owych i
innych  urz!dze#)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urz!dzenia,  jako  odr$bne  pod  wzgl$dem  technicznym  cz$&ci
przedmiotów sk"adaj!cych si$ na ca"o&+ u*ytkow!.

1.4.5. obiekcie ma"ej architektury � nale*y przez to rozumie+ niewielkie obiekty, a w szczególno&ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy*e przydro*ne, figury,

b) pos!gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) u*ytkowe s"u*!ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz!dku, jak: piaskownice, hu&tawki, drabinki, &mietniki.

1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  �  nale*y  przez  to  rozumie+  obiekt  budowlany  przeznaczony  do  czasowego
u*ytkowania w okresie krótszym od jego trwa"o&ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,
a  tak*e  obiekt  budowlany  nie  po"!czony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzeda*y  ulicznej  i
wystawowe, przekrycia namiotowe i pow"oki pneumatyczne, urz!dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie  �  nale*y  przez  to  rozumie+  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  okre&lonym  miejscu,  a  tak*e  odbudow$,
rozbudow$, nadbudow$ obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych � nale*y przez to rozumie+ budow$, a tak*e prace polegaj!ce na przebudowie, monta*u, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie � nale*y przez to rozumie+  wykonywanie w istniej!cym obiekcie  budowlanym robót budowlanych polegaj!cych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi!cych bie*!cej konserwacji.

1.4.10. urz!dzeniach  budowlanych  �  nale*y  przez  to  rozumie+  urz!dzenia  techniczne  zwi!zane  z  obiektem  budowlanym
zapewniaj!ce mo*liwo&+  u*ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  przy"!cza i  urz!dzenia instalacyjne,  w
tym s"u*!ce oczyszczaniu lub gromadzeniu &cieków, a tak*e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod &mietniki.

1.4.11. terenie  budowy  �  nale*y  przez  to  rozumie+  przestrze#,  w  której  prowadzone s!  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzeni!
zajmowan! przez urz!dzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo&ci! na cele budowlane � nale*y przez to rozumie+  tytu"  prawny wynikaj!cy z prawa
w"asno&ci,  u*ytkowania  wieczystego,  zarz!du,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowi!zaniowego,
przewiduj!cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na  budow$  �  nale*y  przez  to  rozumie+  decyzj$  administracyjn!  zezwalaj!c!  na  rozpocz$cie  i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni* budowa obiektu budowlanego.
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1.4.14. dokumentacji  budowy  �  nale*y  przez  to  rozumie+  pozwolenie  na  budow$  wraz  z  za"!czonym  projektem  budowlanym,
dziennik budowy, protoko"y odbiorów cz$&ciowych i ko#cowych, w miar$ potrzeby, rysunki i opisy s"u*!ce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksi!*k$ obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod! monta*u � tak*e dziennik monta*u.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej � nale*y przez to rozumie+ dokumentacj$ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie  zamkni$tym  �  nale*y  przez  to  rozumie+  teren  zamkni$ty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa  geodezyjnego  i
kartograficznego:

a) obronno&ci  lub  bezpiecze#stwa  pa#stwa,  b$d!cy  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podleg"ych  Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn$trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo&redniego wydobywania kopaliny ze z"o*a, b$d!cy w dyspozycji zak"adu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej � nale*y przez to rozumie+ pozytywn! ocen$ techniczn! wyrobu, stwierdzaj!c! jego przydatno&+ do
stosowania w budownictwie.

1.4.18. w"a&ciwym organie � nale*y przez to rozumie+  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich w"a&ciwo&ci okre&lonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym � nale*y przez to  rozumie+  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno&ci,  wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa"y w obiekcie  budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po"!czeniu stanowi!cym integraln!
ca"o&+ u*ytkow!.

1.4.20. organie  samorz!du  zawodowego �  nale*y  przez  to  rozumie+  organy  okre&lone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o
samorz!dach zawodowych architektów, in*ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r.  Nr 5,  poz.  42 z pó,n.
zm.).

1.4.21. obszarze  oddzia"ywania  obiektu  �  nale*y  przez  to  rozumie+  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie
przepisów odr$bnych, wprowadzaj!cych zwi!zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. op"acie � nale*y przez to rozumie+  kwot$ nale*no&ci wnoszon! przez zobowi!zanego za okre&lone ustaw! obowi!zkowe
kontrole dokonywane przez w"a&ciwy organ.

1.4.23. drodze  tymczasowej  (monta*owej)  �  nale*y  przez  to  rozumie+  drog$  specjalnie  przygotowan!,  przeznaczon!  do  ruchu
pojazdów obs"uguj!cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian! do usuni$cia po ich zako#czeniu.

1.4.24. dzienniku  budowy  �  nale*y  przez  to  rozumie+  dziennik  wydany  przez  w"a&ciwy  organ  zgodnie  z  obowi!zuj!cymi
przepisami,  stanowi!cy  urz$dowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarze#  i  okoliczno&ci  zachodz!cych  w
czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawc$ robót, upowa*niona do kierowania robotami i do wyst$powania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz!ca ustawow! odpowiedzialno&+ za prowadzon! budow$.

1.4.26. rejestrze  obmiarów  �  nale*y  przez  to  rozumie+  �  akceptowan!  przez  Inspektora  nadzoru  ksi!*k$  z  ponumerowanymi
stronami,  s"u*!c! do wpisywania przez Wykonawc$  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze#, szkiców i  ewentualnie
dodatkowych za"!czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj! potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium  �  nale*y  przez  to  rozumie+  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiaj!cego,  wykonawcy  lub  inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj!cego, niezb$dne do przeprowadzania niezb$dnych bada# i  prób
zwi!zanych z ocen! jako&ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materia"ach  �  nale*y przez to  rozumie+  wszelkie  materia"y  naturalne i  wytwarzane jak  równie*  ró*ne tworzywa i  wyroby
niezb$dne do wykonania robót,  zgodnie z dokumentacj!  projektow!  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej  zgodno&ci  �  nale*y  przez  to  rozumie+  zgodno&+  wykonanych  robót  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  je&li
granice tolerancji nie zosta"y okre&lone � z przeci$tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

1.4.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  �  nale*y  przez  to  rozumie+  wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotycz!ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi!zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie � nale*y przez to rozumie+ uprawnion! osob$ prawn! lub fizyczn! b$d!c! autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji � nale*y przez to rozumie+  roboty maj!ce na celu uporz!dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. cz$&ci  obiektu  lub  etapie  wykonania  �  nale*y  przez  to  rozumie+  cz$&+  obiektu  budowlanego  zdoln!  do  spe"niania
przewidywanych funkcji techniczno-u*ytkowych i mo*liw! do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach  technicznych  �  nale*y  przez  to  rozumie+  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i
szczegó"owych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  �  nale*y  przez  to  rozumie+  grupy,  klasy,  kategorie  okre&lone  w  rozporz!dzeniu  nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S"ownika Zamówie# (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,  z pó,n.
zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego � osoba posiadaj!ca odpowiednie wykszta"cenie techniczne i praktyk$ zawodow! oraz
uprawnienia budowlane, wykonuj!ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
budow! obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie*!c! kontrol$ jako&ci  i  ilo&ci
wykonanych  robot,  bierze  udzia"  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikaj!cych,  badaniu  i  odbiorze
instalacji oraz urz!dze# technicznych, jak równie* przy odbiorze gotowego obiektu.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

5

1.4.37. instrukcji technicznej obs"ugi (eksploatacji) � opracowana przez projektanta lub dostawc$ urz!dze# technicznych i maszyn,
okre&laj!ca  rodzaje  i  kolejno&+  lub  wspó"zale*no&+  czynno&ci  obs"ugi,  przegl!dów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkuj!cych  ich  efektywne  i  bezpieczne  u*ytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obs"ugi  (eksploatacji)  jest  równie*
sk"adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach � oznaczaj! wymagania dotycz!ce bezpiecze#stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie maja spe"nia+ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich � oznaczaj! normy przyj$te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  �standardy  europejskie  (EN)�  lub  �dokumenty  harmonizacyjne  (HD)�,
zgodnie z ogólnymi zasadami dzia"ania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robót  �  to  zestawienie  przewidzianych do  wykonania  robót  podstawowych w  kolejno&ci  technologicznej  ich
wykonania,  ze  szczegó"owym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalaj!cych  szczegó"owy  opis,  oraz  wskazanie
szczegó"owych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilo&ci
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41. robocie  podstawowej  �  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  s!  mo*liwe  do  odebrania  pod  wzgl$dem  ilo&ci  i
wymogów jako&ciowych oraz uwzgl$dniaj! przyj$ty stopie# scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym  S"owniku  Zamówie#  �  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  us"ug  i  robót  budowlanych,  stworzonych  na
potrzeby  zamówie#  publicznych.  Sk"ada  si$  ze  s"ownika  g"ównego  oraz  s"ownika  uzupe"niaj!cego.  Obowi!zuje  we
wszystkich krajach Unii  Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami rozporz!dzenia 2151/2003,  stosowanie kodów CPV do
okre&lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj!cych z ówczesnych Pa#stw Cz"onkowskich UE sta"o si$ obowi!zkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówie# publicznych przewidzia"o obowi!zek stosowania klasyfikacji CPV pocz!wszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarz!dzaj!cym  realizacj!  umowy  �  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  okre&lona  w  istotnych  postanowieniach  umowy,
zwana  dalej  zarz!dzaj!cym,  wyznaczona  przez  zamawiaj!cego,  upowa*niona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania umow!  w zakresie okre&lonym w udzielonym pe"nomocnictwie (zarz!dzaj!cy realizacj!  nie jest  obecnie
prawnie okre&lony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz%ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako&+ ich wykonania oraz za ich zgodno&+ z dokumentacj! projektow!, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj!cy, w terminie okre&lonym w dokumentach umowy przeka*e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacj$  i  wspó"rz$dne  punktów  g"ównych  obiektu  oraz  reperów,  przeka*e
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno&+ za ochron$ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru ko#cowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w"asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja  projektowa ma zawiera+ opis,  cz$&+  graficzn!,  obliczenia i  dokumenty,  zgodne z wykazem podanym w
szczegó"owych warunkach umowy, uwzgl$dniaj!cym podzia" na dokumentacj$ projektow!:

- dostarczon! przez Zamawiaj!cego,

- sporz!dzon! przez Wykonawc$.

1.5.3. Zgodno&+ robót z dokumentacj! projektow! i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi! za"!czniki
do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho+by jednym z nich s! obowi!zuj!ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by"y w ca"ej
dokumentacji.

W  przypadku  rozbie*no&ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi!zuje  kolejno&+  ich  wa*no&ci  wymieniona  w
�Ogólnych warunkach umowy�.

Wykonawca nie mo*e wykorzystywa+ b"$dów lub opuszcze# w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi+ Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbie*no&ci  podane  na  rysunku  wielko&ci  liczbowe  wymiarów  s!  wa*niejsze  od
odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia"y maj! by+ zgodne z dokumentacj! projektow! i SST.

Wielko&ci  okre&lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  b$d!  uwa*ane za  warto&ci  docelowe,  od  których  dopuszczalne  s!
odchylenia w ramach okre&lonego przedzia"u tolerancji. Cechy materia"ów i elementów budowli musz! by+ jednorodne i wykazywa+
zgodno&+ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog! przekracza+ dopuszczalnego przedzia"u tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materia"y  lub  wykonane  roboty  nie  b$d!  zgodne  z  dokumentacj!  projektow!  lub  SST  i  maj!
wp"yw na niezadowalaj!c! jako&+  elementu budowli, to takie materia"y zostan!  zast!pione innymi,  a elementy  budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi!zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a* do zako#czenia i  odbioru
ostatecznego robót.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  b$dzie utrzymywa+ tymczasowe urz!dzenia zabezpieczaj!ce, w tym:  ogrodzenia, por$cze,
o&wietlenie,  sygna"y  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  &rodki  niezb$dne  do  ochrony  robót,  wygody  spo"eczno&ci  i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr$bnej zap"acie i przyjmuje si$, *e jest w"!czony w cen$ umown!.

1.5.5. Ochrona &rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowi!zek  zna+  i  stosowa+  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz!ce  ochrony  &rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko#czeniowych Wykonawca b$dzie:

a) utrzymywa+ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj!cej,

b) podejmowa+ wszelkie konieczne kroki  maj!ce na celu stosowanie si$  do przepisów i  norm dotycz!cych ochrony &rodowiska na
terenie i wokó" terenu budowy oraz b$dzie unika+ uszkodze# lub uci!*liwo&ci dla osób lub w"asno&ci spo"ecznej, a wynikaj!cych
ze ska*enia, ha"asu lub innych przyczyn powsta"ych w nast$pstwie jego sposobu dzia"ania.

Stosuj!c si$ do tych wymaga#, Wykonawca b$dzie mia" szczególny wzgl!d na:

1) lokalizacj$ baz, warsztatów, magazynów, sk"adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) &rodki ostro*no&ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py"ami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py"ami i gazami,

c) mo*liwo&ci! powstania po*aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo*arowa

Wykonawca b$dzie przestrzega+ przepisy ochrony przeciwpo*arowej.

Wykonawca  b$dzie  utrzymywa+  sprawny  sprz$t  przeciwpo*arowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materia"y  "atwopalne  b$d!  sk"adowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dost$pem  osób
trzecich.

Wykonawca  b$dzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po*arem  wywo"anym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona w"asno&ci publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochron$  instalacji  i  urz!dze#  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak
ruroci!gi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  w"a&ciwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urz!dze#  w
czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzw"ocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i
zainteresowanych u*ytkowników oraz  b$dzie  z  nimi  wspó"pracowa",  dostarczaj!c  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu
napraw. Wykonawca b$dzie odpowiada+ za wszelkie spowodowane przez jego dzia"ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urz!dze# podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj!cego.

1.5.8. Ograniczenie obci!*e# osi pojazdów

Wykonawca stosowa+ si$ b$dzie do ustawowych ogranicze# obci!*enia na o& przy transporcie gruntu, materia"ów i wyposa*enia na i
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb$dne zezwolenia od w"adz co do przewozu nietypowych wagowo "adunków i w sposób ci!g"y
b$dzie o ka*dym takim przewozie powiadamia" Inspektora nadzoru. Pojazdy i "adunki powoduj!ce nadmierne obci!*enie osiowe nie
b$d!  dopuszczone na &wie*o uko#czony fragment  budowy w obr$bie terenu budowy i  wykonawca b$dzie odpowiada"  za  napraw$
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b$dzie przestrzega+ przepisów dotycz!cych bezpiecze#stwa i higieny pracy.

W  szczególno&ci  wykonawca  ma  obowi!zek  zadba+,  aby  personel  nie  wykonywa"  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe"niaj!cych odpowiednich wymaga# sanitarnych.

Wykonawca zapewni i  b$dzie utrzymywa" wszelkie urz!dzenia zabezpieczaj!ce, socjalne oraz sprz$t  i  odpowiedni! odzie*  dla
ochrony *ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si$,  *e wszelkie  koszty  zwi!zane z  wype"nieniem wymaga#  okre&lonych  powy*ej nie  podlegaj!  odr$bnej  zap"acie  i  s!
uwzgl$dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b$dzie odpowiedzialny za ochron$ robót i za wszelkie materia"y i urz!dzenia u*ywane do robót od daty rozpocz$cia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si$ do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowi!zany jest  zna+  wszelkie  przepisy wydane przez organy administracji  pa#stwowej i  samorz!dowej,  które  s!  w
jakikolwiek  sposób  zwi!zane  z  robotami  i  b$dzie  w  pe"ni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych
podczas prowadzenia robót. Np. rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpiecze#stwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrze&nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze#stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  b$dzie  przestrzega+  praw  patentowych  i  b$dzie  w  pe"ni  odpowiedzialny  za  wype"nienie  wszelkich  wymaga#
prawnych odno&nie wykorzystania opatentowanych urz!dze# lub metod i w sposób ci!g"y b$dzie informowa+  Inspektora nadzoru o
swoich dzia"aniach, przedstawiaj!c kopie zezwole# i inne odno&ne dokumenty.
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2. MATERIA&Y

2.1. 'ród(a uzyskania materia(ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegó"owe  informacje  dotycz!ce,  zamawiania  lub  wydobywania  materia"ów  i
odpowiednie aprobaty techniczne lub &wiadectwa bada# laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowi!zany  jest  do  prowadzenia  ci!g"ych  bada#  okre&lonych  w  SST  w  celu  udokumentowania,  *e  materia"y
uzyskane z dopuszczalnego ,ród"a spe"niaj! wymagania SST w czasie post$pu robót.

Pozosta"e materia"y budowlane powinny spe"nia+ wymagania jako&ciowe okre&lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o których mowa w Szczegó"owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia(ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwole#  od  w"a&cicieli  i  odno&nych  w"adz  na  pozyskanie  materia"ów  z  jakichkolwiek  z"ó*
miejscowych, w"!czaj!c w to ,ród"a wskazane przez Zamawiaj!cego i jest zobowi!zany dostarczy+ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpocz$ciem eksploatacji z"o*a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj$ zawieraj!c! raporty z bada# terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan! przez siebie
metod$ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno&+ za spe"nienie wymaga# ilo&ciowych i jako&ciowych materia"ów z jakiegokolwiek z"o*a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  op"aty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek  inne  koszty  zwi!zane z  dostarczeniem
materia"ów do robót, chyba *e postanowienia ogólne lub szczegó"owe warunków umowy stanowi! inaczej.

Humus  i  nadk"ad  czasowo  zdj$te  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  *wiru  b$d!  formowane  w  ha"dy  i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko#czeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie materia"y  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach
umowy b$d! wykorzystane do robót lub odwiezione na odk"ad odpowiednio do wymaga# umowy lub wskaza# Inspektora nadzoru.

Eksploatacja ,róde" materia"ów b$dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi!zuj!cymi na danym obszarze.

2.3. Materia(y nie odpowiadaj%ce wymaganiom jako$ciowym

Materia"y nie  odpowiadaj!ce wymaganiom jako&ciowym  zostan!  przez Wykonawc$  wywiezione z  terenu  budowy, b!d,  z"o*one w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka*dy rodzaj robót, w którym znajduj! si$ nie zbadane i nie zaakceptowane materia"y, Wykonawca wykonuje na w"asne ryzyko,
licz!c si$ z jego nieprzyj$ciem i niezap"aceniem.

2.4. Przechowywanie i sk(adowanie materia(ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk"adowane materia"y, do czasu gdy b$d! one potrzebne do robót, by"y zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowa"y swoj! jako&+ i w"a&ciwo&+ do robót i by"y dost$pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  sk"adowania  materia"ów  b$d!  zlokalizowane  w  obr$bie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia(ów

Je&li  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj!  mo*liwo&+  zastosowania  ró*nych  rodzajów  materia"ów  do  wykonywania
poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju
materia"u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia"u nie mo*e by+ pó,niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZ"T

Wykonawca  jest  zobowi!zany  do  u*ywania  jedynie  takiego  sprz$tu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wp"ywu  na  jako&+
wykonywanych robót.  Sprz$t  u*ywany do  robót  powinien  by+  zgodny  z  ofert!  Wykonawcy  i  powinien  odpowiada+  pod  wzgl$dem
typów i ilo&ci  wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako&ci  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno&+  sprz$tu  b$dzie  gwarantowa+  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre&lonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow!.

Sprz$t b$d!cy w"asno&ci!  Wykonawcy lub wynaj$ty do wykonania robót ma by+  utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowo&ci  do
pracy. B$dzie spe"nia" normy ochrony &rodowiska i przepisy dotycz!ce jego u*ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj!cych dopuszczenie  sprz$tu  do  u*ytkowania,  tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Je*eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj!  mo*liwo&+  wariantowego  u*ycia  sprz$tu  przy  wykonywanych  robotach,
wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru i  uzyska  jego  akceptacj$  przed  u*yciem  sprz$tu.  Wybrany
sprz$t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo*e by+ pó,niej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz%ce transportu

Wykonawca  jest  zobowi!zany  do  stosowania  jedynie  takich  &rodków  transportu,  które  nie  wp"yn!  niekorzystnie  na  jako&+
wykonywanych robót i w"a&ciwo&ci przewo*onych materia"ów.

Liczba &rodków transportu b$dzie zapewnia+ prowadzenie robót zgodnie z zasadami  okre&lonymi  w dokumentacji  projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz%ce przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b$d!  spe"nia+  wymagania  dotycz!ce  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obci!*e#  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  (rodki  transportu  nie  odpowiadaj!ce  warunkom
dopuszczalnych  obci!*e#  na  osie  mog!  by+  dopuszczone  przez  w"a&ciwy  zarz!d  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego u*ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b$dzie usuwa+ na bie*!co, na w"asny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz#ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk"ada+ si$ z cz$&ci opisowej i graficznej,

- plan bezpiecze#stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i  organizacji monta*u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi$kszych gabarytach
lub masie).

5.2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow%  lub  kontraktem  oraz  za  jako$)
zastosowanych materia(ów i  wykonywanych robót,  za  ich zgodno$)  z  dokumentacj%  projektow%,  wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno&+  za  pe"n!  obs"ug$  geodezyjn!  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót
okre&lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi&mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nast$pstwa jakiegokolwiek b"$du spowodowanego przez Wykonawc$ w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostan!, je&li wymaga+ tego b$dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc$ na w"asny koszt.

5.2.3. Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotycz!ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materia"ów  i  elemen-tów  robót  b$d!  oparte  na
wymaganiach sformu"owanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a tak*e w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz!ce realizacji robót b$d! wykonywane przez Wy-konawc$ nie pó,niej ni* w czasie przez
niego  wyznaczonym,  pod  gro,b!  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytu"u  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do  obowi!zków  Wykonawcy  nale*y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru  programu
zapewnienia  jako&ci  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  mo*liwo&ci  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne gwarantuj!ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj! projektow!, SST.

Program zapewnienia jako&ci winien zawiera+:

- organizacj$ wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizacj$ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpiecze#stwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespo"ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako&+ i terminowo&+ wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedur$) proponowanej kontroli i sterowania jako&ci! wykonywanych robót,

- wyposa*enie w sprz$t i urz!dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w"asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca
zamierza zleci+ prowadzenie bada#),

- sposób  oraz  form$  gromadzenia  wyników  bada#  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  tak*e  wyci!ganych  wniosków  i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form$  przekazywania tych informacji  Inspektorowi
nadzoru,
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- wykaz maszyn  i  urz!dze#  stosowanych na budowie z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposa*eniem w mechanizmy  do
sterowania i urz!dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje i ilo&+ &rodków transportu oraz urz!dze# do magazynowania i za"adunku materia"ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób  i  procedur$  pomiarów  i  bada#  (rodzaj  i  cz$stotliwo&+,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urz!dze#  itp.)
prowadzonych podczas dostaw materia"ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe"n! kontrol$ jako&ci robót i stosowanych materia"ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, w"!czaj!c w to personel, laboratorium, sprz$t, zaopatrzenie i wszystkie urz!dzenia niezb$dne do pobierania próbek i bada#
materia"ów oraz robót.

Wykonawca  b$dzie  przeprowadza+  pomiary  i  badania  materia"ów  oraz  robót  z  cz$stotliwo&ci!  zapewniaj!c!  stwierdzenie,  *e
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada#  i  ich  cz$stotliwo&ci  s!  okre&lone  w SST.  W  przypadku,  gdy  nie  zosta"y  one  tam
okre&lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni+ wykonanie robót zgodnie z umow!.

Inspektor nadzoru b$dzie mie+ nieograniczony dost$p do pomieszcze# laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru b$dzie przekazywa+ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci!gni$ciach dotycz!cych urz!dze#
laboratoryjnych,  sprz$tu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Je*eli  niedoci!gni$cia  te  b$d!  tak
powa*ne, *e mog! wp"yn!+ ujemnie na wyniki bada#, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u*ycie do robót badanych materia"ów
i dopu&ci je do u*ytku dopiero wtedy, gdy niedoci!gni$cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan! usuni$te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako&+ tych materia"ów.

Wszystkie koszty zwi!zane z organizowaniem i prowadzeniem bada# materia"ów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki b$d! pobierane losowo. Zaleca si$ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, *e wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mog! by+ z jednakowym prawdopodobie#stwem wytypowane do bada#.

Inspektor nadzoru b$dzie mie+ zapewnion! mo*liwo&+ udzia"u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
b$dzie przeprowadza+ dodatkowe badania tych materia"ów, które budz! w!tpliwo&ci co do jako&ci, o ile kwestionowane materia"y nie
zostan!  przez  Wykonawc$  usuni$te  lub  ulepszone  z  w"asnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  bada#  pokrywa Wykonawca  tylko  w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj!cy.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  b$d!  dostarczone  przez  Wykonawc$  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki
dostarczone  przez  Wykonawc$  do  bada#  b$d!  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  b$d!  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmuj!
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowa+  mo*na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

Przed przyst!pieniem do pomiarów lub bada#, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi&mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada*

Wykonawca b$dzie przekazywa+ Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada#  jak  najszybciej,  nie  pó,niej  jednak  ni*  w
terminie okre&lonym w programie zapewnienia jako&ci.

Wyniki  bada# (kopie) b$d! przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed"ug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako&ci  i  zatwierdzenia, Inspektor  nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i  badania
materia"ów u ,ród"a ich wytwarzania. Do umo*liwienia jemu kontroli zapewniona b$dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materia"ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc$,  b$dzie ocenia+ zgodno&+
materia"ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada# dostarczonych przez Wykonawc$.

Inspektor nadzoru mo*e pobiera+ próbki materia"ów i prowadzi+ badania niezale*nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je*eli wyniki
tych  bada#  wyka*!,  *e  raporty  Wykonawcy  s!  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezale*nemu
laboratorium  przeprowadzenie powtórnych lub  dodatkowych  bada#,  albo  oprze  si$  wy"!cznie  na  w"asnych  badaniach  przy  ocenie
zgodno&ci materia"ów i robót z dokumentacj!  projektow! i  SST. W takim przypadku, ca"kowite koszty powtórnych lub dodatkowych
bada# i pobierania próbek poniesione zostan! przez Wykonawc$.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo*e dopu&ci+ do u*ycia tylko te wyroby i materia"y, które:

1. posiadaj!  certyfikat  na  znak  bezpiecze#stwa wykazuj!cy,  *e  zapewniono zgodno&+  z  kryteriami  technicznymi  okre&lonymi  na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  w"a&ciwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z
rozporz!dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj! deklaracj$ zgodno&ci lub certyfikat zgodno&ci z:

3. Polsk! Norm! lub

4. aprobat!  techniczn!,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  je*eli  nie  s!  obj$te  certyfikacj!
okre&lon! w pkt. 1 i które spe"niaj! wymogi SST.

5. znajduj! si$ w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz!dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku materia"ów, dla których ww. dokumenty  s!  wymagane przez SST,  ka*da ich  partia  dostarczona do robót  b$dzie
posiada+ te dokumenty, okre&laj!ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia"y, które nie spe"niaj! tych wymaga# b$d! odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz$dowym obowi!zuj!cym Zamawiaj!cego i Wykonawc$ w okresie od przekazania
wykonawcy  terenu  budowy  do  ko#ca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b$d! dokonywane na bie*!co i b$d! dotyczy+ przebiegu robót, stanu bezpiecze#stwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b$d! czytelne, dokonane trwa"! technik!, w porz!dku chronologicznym, bezpo&rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za"!czone do dziennika budowy protoko"y i  inne dokumenty  b$d!  oznaczone kolejnym numerem za"!cznika i  opatrzone dat!  i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale*y wpisywa+ w szczególno&ci:

• dat$ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• dat$ przekazania przez Zamawiaj!cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako&ci i harmonogramów robót,

• terminy rozpocz$cia i zako#czenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudno&ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarz!dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zg"oszenia i daty odbiorów robót zanikaj!cych i ulegaj!cych zakryciu, cz$&ciowych i ostatecznych odbiorów robót,

• wyja&nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperatur$ powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj!cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwi!zku z
warunkami klimatycznymi,

• zgodno&+ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotycz!ce czynno&ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotycz!ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotycz!ce jako&ci materia"ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada# z podaniem kto je przeprowadza",

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza",

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja&nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  b$d!  przed"o*one  Inspektorowi  nadzoru  do
ustosunkowania si$.

Decyzje  Inspektora  nadzoru wpisane do  dziennika  budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyj$cia  lub  zaj$ciem
stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  si$.  Projektant  nie  jest  jednak  stron!
umowy i nie ma uprawnie# do wydawania polece# Wykonawcy robót.

[2] Ksi!*ka obmiarów

Ksi!*ka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj!cy  na  rozliczenie  faktycznego  post$pu  ka*dego  z  elementów  robót.  Obmiary
wykonanych robót przeprowadza si$ sukcesywnie w jednostkach przyj$tych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno&ci lub certyfikaty zgodno&ci materia"ów, orzeczenia o jako&ci materia"ów, recepty robocze
i  kontrolne  wyniki  bada#  Wykonawcy  b$d!  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jako&ci.  Dokumenty  te
stanowi! za"!czniki do odbioru robót. Winny by+ udost$pnione na ka*de *yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozosta"e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si$, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast$puj!ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow$,

b) protoko"y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protoko"y odbioru robót,

e) protoko"y z narad i ustale#,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecze#stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b$d! przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini$cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  b$d!  zawsze  dost$pne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wgl!du  na  *yczenie
Zamawiaj!cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  b$dzie  okre&la+  faktyczny  zakres  wykonywanych robót,  zgodnie  z  dokumentacj!  projektow!  i  SST,  w  jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b$d! wpisane do ksi!*ki obmiarów.

Jakikolwiek  b"!d lub  przeoczenie (opuszczenie) w ilo&ci  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym lub  gdzie  indziej  w  SST  nie
zwalnia Wykonawcy od obowi!zku uko#czenia wszystkich robót. B"$dne dane zostan! poprawione wg ustale# Inspektora nadzoru na
pi&mie. Obmiar gotowych robót b$dzie przeprowadzony z cz$sto&ci! wymagan! do celu miesi$cznej p"atno&ci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre&lonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robót i materia(ów

Zasady okre&lania ilo&ci robót podane s! w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre&lonymi w dokumentacji  projektowej i kosztorysowejprzedmiarze
robót.

7.3. Urz%dzenia i sprz#t pomiarowy

Wszystkie urz!dzenia i sprz$t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b$d! zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urz!dzenia  i  sprz$t  pomiarowy  zostan!  dostarczone  przez  Wykonawc$.  Je*eli  urz!dzenia  te  lub  sprz$t  wymagaj!  bada#
atestuj!cych, to Wykonawca b$dzie posiada+ wa*ne &wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz!dzenia pomiarowe b$d! przez Wykonawc$ utrzymywane w dobrym stanie, w ca"ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra+ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz!dzenia  wagowe  odpowiadaj!ce  odno&nym  wymaganiom  SST.  B$dzie  utrzymywa+  to
wyposa*enie, zapewniaj!c w sposób ci!g"y zachowanie dok"adno&ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale*no&ci od ustale# odpowiednich SST, roboty podlegaj! nast$puj!cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj!cych i ulegaj!cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz!dze# technicznych,
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c) odbiorowi cz$&ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (ko#cowemu),

e) odbiorowi po up"ywie okresu r$kojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up"ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj%cych i ulegaj%cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj!cych i ulegaj!cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako&ci wykonywanych robót oraz ilo&ci tych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegn! zakryciu.

Odbiór robót zanikaj!cych i  ulegaj!cych zakryciu  b$dzie dokonany w czasie  umo*liwiaj!cym wykonanie ewentualnych korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego post$pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo&+  danej  cz$&ci  robót  do  odbioru  zg"asza  wykonawca wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór b$dzie przeprowadzony niezw"ocznie, nie pó,niej jednak ni* w ci!gu 3 dni od daty zg"oszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako&+  i  ilo&+  robót ulegaj!cych zakryciu ocenia Inspektor  nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj!cych komplet  wyników
bada#  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacj!  projektow!,  SST  i  uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór cz#$ciowy

Odbiór cz$&ciowy polega na ocenie ilo&ci  i  jako&ci  wykonanych cz$&ci  robót. Odbioru cz$&ciowego robót dokonuje si$  dla zakresu
robót  okre&lonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko*cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo&ci) oraz jako&ci.

Ca"kowite  zako#czenie  robót  oraz  gotowo&+  do  odbioru  ostatecznego  b$dzie  stwierdzona  przez  Wykonawc$  wpisem  do
dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nast!pi  w terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,  licz!c  od  dnia  potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zako#czenia robót i przyj$cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj!cego w obecno&ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja  odbieraj!ca  roboty  dokona  ich  oceny  jako&ciowej  na  podstawie  przed"o*onych dokumentów,  wyników bada#  i  pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodno&ci wykonania robót z dokumentacj! projektow! i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si$ z realizacj! ustale# przyj$tych w trakcie odbiorów robót zanikaj!cych i
ulegaj!cych zakryciu oraz odbiorów cz$&ciowych, zw"aszcza w zakresie wykonania robót uzupe"niaj!cych i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupe"niaj!cych  w  poszczególnych  elementach
konstrukcyjnych i wyko#czeniowych, komisja przerwie swoje czynno&ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj$, *e jako&+ wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od  wymaganej  dokumentacj!  projektow!  i  SST  z  uwzgl$dnieniem tolerancji  i  nie  ma  wi$kszego  wp"ywu na  cechy  eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszon! warto&+ wykonywanych robót w stosunku do wymaga# przyj$tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko#cowe)

Podstawowym dokumentem jest protokó" odbioru ostatecznego robót, sporz!dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj!cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi!zany przygotowa+ nast$puj!ce dokumenty:

1. dokumentacj$  powykonawcz!, tj.  dokumentacj$  budowy z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku  wykonania robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegó"owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe"niaj!ce lub zamienne),

3. protoko"y odbiorów robót ulegaj!cych zakryciu i zanikaj!cych,

4. protoko"y odbiorów cz$&ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi!*ki obmiarów (orygina"y),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada# i oznacze# laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako&ci (PZJ),

8. deklaracje zgodno&ci lub certyfikaty zgodno&ci wbudowanych materia"ów, certyfikaty na znak bezpiecze#stwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jako&ci (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz!cych  (np.  na  prze"o*enie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,
o&wietlenia itp.) oraz protoko"y odbioru i przekazania tych robót w"a&cicielom urz!dze#,

10. geodezyjn! inwentaryzacj$ powykonawcz! robót i sieci uzbrojenia terenu,
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11. kopi$ mapy zasadniczej powsta"ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzgl$dem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  b$d!  gotowe  do  odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc! wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarz!dzone  przez  komisj$  roboty  poprawkowe  lub  uzupe"niaj!ce  b$d!  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiaj!cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe"niaj!cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo up(ywie okresu r#kojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny po  up"ywie okresu  r$kojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych robót  zwi!zanych z  usuni$ciem  wad,
które ujawni! si$ w okresie r$kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r$kojmi.

Odbiór po up"ywie okresu r$kojmi i gwarancji pogwarancyjny b$dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzgl$dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót(ko#cowy) robót�.

9. PODSTAWA P&ATNO!CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw!  p"atno&ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawc$  za  jednostk$  obmiarow!  ustalon!  dla  danej  pozycji
kosztorysu przyj$t! przez Zamawiaj!cego w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  rycza"towo  podstaw!  p"atno&ci  jest  warto&+  (kwota)  podana  przez  Wykonawc$  i  przyj$ta  przez
Zamawiaj!cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza"towe b$dzie uwzgl$dnia+  wszystkie  czynno&ci,  wymagania i
badania sk"adaj!ce si$ na jej wykonanie, okre&lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza"towe robót b$d! obejmowa+:

• robocizn$ bezpo&redni! wraz z narzutami,

• warto&+ zu*ytych materia"ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

• warto&+ pracy sprz$tu wraz z narzutami,

• koszty po&rednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami, ale z wy"!czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z  Inspektorami  nadzoru i  odpowiedzialnymi instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas
trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek-tu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnie#
wynikaj!cych z post$pu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-cze#stwa ruchu,

(c) op"aty/dzier*awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj$ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw$*ników, barier, ozna-kowa# i drena*u,

(f) tymczasow! przebudow$ urz!dze# obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni$cie tymczasowych oznakowa# pionowych, poziomych, barier i &wiate",

(b) utrzymanie p"ynno&ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni$cie wbudowanych materia"ów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj!cy.

10. PRZEPISY ZWI,ZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó,n. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo zamówie# publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. � o ochronie przeciwpo*arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. � o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó,n. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony &rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó,n. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. � o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz%dzenia

– Rozporz!dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  �  w  sprawie  systemów  oceny  zgodno&ci  wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie okre&lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowa*nionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporz!dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Spo"ecznej  z  dnia  26  wrze&nia  1997  r.  �  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpiecze#stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporz!dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  �  w  sprawie  bezpiecze#stwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporz!dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  �  w  sprawie  informacji  dotycz!cej  bezpiecze#stwa  i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze&nia 2004 r. � w sprawie szczegó"owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u*ytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporz!dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  �  w  sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz!dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  �  zmieniaj!ce  rozporz!dzenie  w  sprawie  dziennika
budowy, monta*u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og"oszenia zamawiaj!cego dane dotycz!ce bezpiecze#stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta*owych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,  Warszawa
1989-1990.

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

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci  i  instalacji,  Centralny O&rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wyposażeniem placów zabaw, montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji oraz wykonaniem stref bezpieczeństwa 
pod urządzenia zabawowe. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.3. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: 
a) montaż następujących urządzeń zabawowych: 

1. Zestaw zabawowy ‘Oliwia premium’, 
2. Huśtawka podwójna z siedziskami: podstawowym i zamykanym ‘SH2B+Z premium’, 
3. Huśtawka wagowa ‘SHW premium’, 
4. Karuzela ‘Daniel classic’, 
5. Sprężynowiec ‘SPR premium’, 
6. Ławka ‘Parkowa classic’, 
7. Kosz ‘Parkowy classic’; 

b) wykonanie stref bezpieczeństwa z piasku. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza się tylko 
takie odstępstwa, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Urządzenie zabawowe oraz materiały, z których urządzenia zostały wykonane, musza być zgodne z: 
I. projektem budowlano-wykonawczym wraz z załączonymi kartami katalogowymi, 
II. obowiązującymi normami: 

a) urządzenia zabawowe – PN-EN 1176-1 do 7 
b) nawierzchnie z piasku – PN-EN 1177 

Dopuszcza się montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty TÜV, potwierdzające zgodność z Europejską Normą. 
Nawierzchnie pod urządzenia z piasku wymywanego frakcji 0,2-2mm, wolnego od cząstek gliny i mułu wg -PN-EN 1177 – 
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
Każde zastosowane urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności lub oświadczenie producenta, które należy złożyć przed 
rozpoczęciem robót. 
Każda zmiana urządzeń na urządzenia odbiegające od projektu wymaga uzgodnienia i pisemnej zgody Inwestora. 
Informację o zmianie urządzenia należy złożyć w formie pisemnej min. 14 dni przed rozpoczęciem robót. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt 
drobny ręczny i elektronarzędzie, samochód dostawczy. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
 

4.2. Transport materiałów i sprz ętu  
Materiały i sprzęt powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie 
transportu urządzenia placów zabaw należy przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Piasek przewozić odpowiednimi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Piasek należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw oraz wykonaniem stref bezpieczeństwa pod urządzenia 
zabawowe należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia oraz wymaganymi normami. 
Urządzenia placu zabaw należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy 
folii malarskiej), ponieważ zabrudzenia tego typu narażają na uszkodzenia. 
 

5.2. Montaż 
Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta wyrobu. 
 
 
 



 3

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa jakości 
i spełniające normy PN i EN. Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i sprawdzenie właściwości materiału 
z wystawionym atestem. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiał powinien 
być zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały, które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. 
Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru. 
 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć: 
a) zaświadczenie o jakości (atesty) należą: siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, bramy i furtki. 
b) badania w czasie wykonywania robót 
c) badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie 
materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Liczbę urządzeń zabawowych oblicza się w sztukach. 
Strefy bezpieczeństwa - m². 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z normami. 
Po zamontowaniu elementów placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiałów oraz montażu urządzeń zabawowych i wykonania 
stref bezpieczeństwa z piasku, wykonane roboty należy uznać za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy: 

a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót, 
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami. 

Odbiór końcowy polegał będzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi normami, 
specyfikacja techniczną i oceną wizualną. 
Podstawą do odbioru będą: 
- certyfikaty zgodności lub oświadczenia producenta na urządzenia zabawowe, 
- zgodność wykorzystanych materiałów z zapisem specyfikacji technicznej oraz obowiązującymi normami. 
- ocena wykonania zadania. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności będzie wykonanie całości robót. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie 
o wykonanie robót, jest zgodne wykonanie i odbiór prac związanych z budową i wyposażaniem placów zabaw, które obejmuje: 
- czynności przygotowawcze wraz z zabezpieczeniem placów zabaw przed osobami postronnymi, 
- przygotowanie podłoża, 
- montaż elementów placu zabaw, 
- wykonanie stref bezpieczeństwa pod urządzenia zabawowe, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN-1176 1 do 7 - Place zabaw 
PN-B-06250 Beton zwykly. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego. 
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Instrukcja montażu producenta elementów placu zabaw. 
Karty katalogowe, karty techniczne. 
Deklaracje i świadectwa zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne i techniczne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

- ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU (CPV 45112210-0) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 
- zdjęciem warstwy humusu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 
1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury 
metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 
0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,3 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 4 do 5 cm. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania prac pomiarowych należy stosować następujący sprzęt:  
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
Do wykonania robót związanych z usunięciem humusu może być wykorzystany sprzęt wymieniony niżej lub inny zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu: 
- spycharki, 
- koparki, ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać ponadto wymagania podane w części ST 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
4. TRANSPORT 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały pochodzące z rozbiórki i przeznaczone do usunięcia z placu budowy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
spełniającymi wymagania ST "Wymagania ogólne", oraz zaakceptowanymi przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Materiały przeznaczone do powtórnego wykorzystania powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace przygotowawcze obejmują wszystkie czynności, których wykonanie w pasie drogowym jest nieodzowne przed przystąpieniem do 
robót drogowych. 
5.1. Prace pomiarowe - Zasady wykonywania prac pomi arowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 
do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera/Kierownika projektu o wszystkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 
głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi istotną niezgodność to powinien powiadomić o tym Inżyniera/Kierownika projektu. Ukształtowanie terenu 
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera/Kierownika projektu 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążają Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne dla dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Teren pod wykonanie robót drogowych powinien być oczyszczony z humusu i darniny. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu terenów zielonych 
i innych celów określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie a w miejscach niedostępnych ręcznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. 
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Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jej zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie 
itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera/kierownika projektu, według faktycznego 
stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Nadmiar humusu po zakończeniu robót wywieziony poza miejsce budowy (zaaprobowane przez Inżyniera/kierownika projektu) 
i rozplantowany. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, p. 6. 
6.1. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.1.3. 
6.2. Kontrola usuni ęcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową zdjęcia warstwy humusu jest 1 m2 (metr kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót przygotowawczych dokonuje się według zasad podanych w ST "Wymagania ogólne". 
Odbiór robot związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena 1 m2 zdjętej warstwy humusu obejmuje: 
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE (CPV 45233000-9) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw 
odsączających i odcinających. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
- piaski, 
- żwir i mieszanka. 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
D15/d85£ 5 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest 
układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
U=d60/d10³ 5 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 
1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], 
dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odsączające powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone 
i dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 
z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Roboty ziemne” oraz „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża”. 
Warstwy odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami 
określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera\ Kierownika Projektu. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to 
wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Inżyniera\ Kierownika Projektu warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 
i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa 
i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszać. 
5.4. Utrzymanie warstwy ods ączającej 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej z geowłóknin. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 
tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje 
tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe  co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w planie *)  co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 
7 Grubość warstwy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej 
niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 



 5

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na 
głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 
podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.4. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez 
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
„ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH” (CPV 45112710-5) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ukształtowaniem terenów zielonych. 
1.2. Określenia podstawowe 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, 
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” p. 1.4. 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” p. 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 
- ziemia urodzajna (humus), 
- nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
- kruszywo. 
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni 
większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier / Kierownik Projektu może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada 
następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH ³ 5,5. 
2.4. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, 
gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [7]. 
2.5. Kruszywo 
Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [2]. 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [2]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” p. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratorów samobieżnych, 
- płyt ubijających, 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” p. 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
4.2.2. Transport materiałów z drewna 
Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
4.2.3. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 
z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 5. 
5.2. Humusowanie 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 5 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na 
powierzchni. 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30° do 
45° o gł ębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko 
zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
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5.3. Obsianie traw ą i ro ślinami motylkowatymi 
Proces obsiania nasionami traw i roślin motylkowatych polega na: 
a) humusowaniu (wg p. 5.2). 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych 
odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia terenu), 
c) ew. naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodą mulczowania. 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 6. 
6.2. Kontrola jako ści humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa 
wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, 
a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą 
występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni humusowanych i obsianych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera / Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” p. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 humusowania i obsiania obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka 
2. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
3. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
4. PN-P-5012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
5. PN-R-5023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia 
panelowego stalowego ocynkowanego powlekanego na słupkach stalowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej: 
- Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia. 
- Osadzenie słupków, 
- Montaż paneli ogrodzeniowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wymagania dotyczące elementów ogrodzenia wg załączonych kart katalogowych. 
Panele ogrodzeniowe wykonać wg specjalnego zlecenia polegającego na tym, iż panel pozbawiony jest górnych końcówek drutów 
(grzebienia), zapobiegamy w ten sposób ewentualnej możliwości zranienia osób mogących w sposób niedozwolony przechodzić przez 
ogrodzenie.  
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, 
młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. 
wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
 

4.2. Transport materiałów 
Elementy ogrodzenia należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i wpływami atmosferycznymi. Ze względu na duże odległości, materiał należy dowozić partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, 
np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Montaż ogrodzenia panelowego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcja producenta. 
Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. 
Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie z betonu klasy B-15 o wymiarach jak w PT. 
Podmurówkę wykonać z elementów prefabrykowanych posadowionych na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm. 
W ogrodzeniu, zgodnie z projektem, należy wbudować bramę dwuskrzydłową oraz furtkę. Słupki z profili stalowych zaślepione, od 
góry, systemową zaślepką z tworzywa sztucznego. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć: 
a) zaświadczenie o jakości (atesty) należą: panele ogrodzeniowe, rury stalowe, bramy i furtki. 
b) badania w czasie wykonywania robót 
c) badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie 
materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów. 
 

6.3 W czasie wykonywania ogrodzenia nale ży zbadać: 
a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
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d) poprawność ustawienia słupków, 
e) prawidłowość wykonania ogrodzenia, w tym: 
- wysokość ogrodzenia, 
- wykonanie podmurówki, 
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 
 

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora odrzucone i nie 
dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, wyłączając bramy 
i furtki. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
– złożenie słupków koło planowanego ogrodzenia, 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego Użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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Panel wykonany zgodnie z normą:

EN  10223-7: 2002 ( PKN 06-2005r. ) 4W 2W
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Moduły wymiarowe i parametry paneli ogrodzeniowych 2W i 4W:

H
H

2W4W 4W - 4 wzmocnienia 2W - 2 wzmocnienia

1360 1560 1760 1960 2160 2360 2560 800 1000 1200 1400 1600 mmmm

4W HxL-2500 2W HxL-2500

4W/H-1360

2W/H-  800

4W/H-1560

2W/H-1000

4W/H-1760

2W/H-1200

4W/H-1960

2W/H-1400

4W/H-2160

2W/H-1600

4W/H-2360
4W/H-2560

1360
1560
1760
1960
2160
2360
2560
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1000
1200
1400
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2500
2500
2500
2500
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2500
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2500
2500
2500
2500
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panelu panelu
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Dane techniczne
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Dodatkowe akcesoria montażowe

Cokół prefabrykowany - dane techniczne:

Warianty mocowania słupków panelowych:
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beton monolityczny min. B-15 ( 2-8 mm)
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1

2
1 słupek 40x60x2.0 xH [mm]

na 3 rzędy drutu kolczastego
oodgięty pod kątem 45

2 wysięgnik (odkos) aluminiowy “KORONA” 40x60

opcja wyposażenia słupka panelowego 40x60 
w wysięgnik “KORONA” pozwala jeszcze bardziej 
i  skutecznie j  zwiększyć zabezpieczenie 
ogrodzonego terenu 
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Zabezpieczenia antykorozyjne:

kolorystyka standardowa:RAL RAL 6005 / RAL 8017 / RAL 5010 / RAL 7030 / RAL 9005

Uwagi i rozwiązania specjalne:

1

2

uwagi:

rozwiązania 
indywidualne:

PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe / ul. Milicka 34, PL55-100 Trzebnica /  tel. 0048 (071) 312 07 93

c
o
p
y
ri

g
h
t 
b
y
 p

la
s
t-

m
e
t 
`2

0
0
9

C
Y

N
K

O
W

A
N

IE
 O

G
N

IO
W

E
D

U
P

L
E

X

Elementy ogrodzenia panelowego sys. PLAST-MET:
panele, słupki oraz obejmy montażowe są
zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową
p r z e z  p r o c e s  c y n k o w a n i a  o g n i o w e g o ,
ściśle wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ).

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kąpieli w
ciekłym cynku o temp. 440-460 C) zachodzi na
powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji
tzn. stal i cynk tworzą wspólną warstwę stopową,
na której odkłada się warstwa czystego cynku.

E
N

-I
S

O
 1

46
1

E
N

-I
S

O
 1

29
44

-5

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX
polega na nałożeniu na wcześniej odpowiednio
przygotowaną powłokę cynkową specjalnej
powłoki malarskiej. W systemie DUPLEX
firmy PLAST-MET powłoką tą jest poliestrowy lakier
proszkowy nakładany metodą elektrostatyczną.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali
stanowi najistotniejszy element wpływający na
trwałość powłoki malarskiej. Świadomi tego
stosujemy obróbkę strumieniowo - ścierną lub
inaczej omiatanie, które umożliwia uzyskanie 
najwyższego stopnia przyczepności powłoki
malarskiej, a co za tym idzie najwyższej ich jakości.

A2
wszystkie elementy złączne tj. śruba zamkowa M8x25 / 80 , nakrętki ( zrywalne i sześciokątne)
wykonano ze stali nierdzewnej  kl. A2

powłoka cynkowa
gr. ~ 60-70um

gr. ~ 80 um
poliester

panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenów szkół, 
przedszkoli i przystanków autobusowych i innych zaleca się wykonać wg 
specjalnego zalecenia polegającego na tym, iż panel pozbawiany jest górnych 
końcówek drutów (grzebienia). Zapobiegamy w ten sposób ewentualnej 
możliwości zranienia osób mogących w sposób niedozwolony przechodzić 
przez ogrodzenie

1.1) 

w przypadku montażu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o długości 
< 2.50m, dokonujemy ich skrócenia w miejscu instalacji (na placu budowy). 
Czynność cięcia paneli realizujemy za pomocą nożyc (umożliwiających cięcie 
prętów do 8mm). Panel skracamy modularnie co 50 mm, możliwie blisko 
zgrzewu. Przecięte pręty  zabezpieczamy zaprawką lakierniczą w danym 
kolorze.

1.2) 

system paneli ogrodzeniowych dopuszcza możliwość dowolnej zabudowy 
w postaci:
- kojców dla psów;
- osłon śmietników;
- ogrodzeń tymczasowych placu budowy.

4



b
ra

m
y
 p

rz
e

s
u

w
n

e
 

www.plast-met.pl

Typy bram przesuwnych, samonośnych:
św

ia
tło

 w
ja

zd
u 

 L
=
 2

.4
0
 -
 6

.0
0
 m

św
ia

tło
 w

ja
zd

u 
 L

=
 6

.0
0
 -
 1

2
.0

0
 m

P
S

 -
 2

W
 i
 P

S
 -
 4

W
ty

p
:

ty
p
y

PS

L

H

beton min. B-15

L

PS

H

połączenie technologiczne
beton min. B-15

A K GOWK RTA ATALO A
r i fu t iB amy  r k

1

św
ia

tło
 w

ja
zd

u 
 L

=
 2

.4
0
 -
 6

.0
0
 m

św
ia

tło
 w

ja
zd

u 
 L

=
 6

.0
0
 -
 1

2
.0

0
 m

P
S

 -
 P

ty
p
:

PS

L

H

beton min. B-15

L

PS

H

połączenie technologiczne
beton min. B-15



b
ra

m
y
 p

rz
e

s
u

w
n

e
www.plast-met.pl

w
y
p
e
łn

ie
n
ie

k
o
n
s
tr

u
k
c
ja

Parametry techniczne, opis bram przesuwnych typu SOLID i ECONOMIC

Opis elementów składowych bramy PS-P w wersjiSOLID.

PS-2W

profil nośny

profil ramy

profil słupa

zabezpieczenia

wzmocnienie

automatyka

PS-4W

PS-P

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 2W/H - ( 800/1000/1200/1400/1600 ) mm

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 4W/H - ( 1360/1560/1760/1960/2160/2360/2560 ) mm

profil zamknięty dla PS-P/20 - 25x25x1.5mm

dla bram L<6,00 m - 80x80x4.0 / dla bram L>6,00 - 120x100x5.0 mm

belka dolna - 50x50 / 60x60 / 80x60 / 100x60 , pozostałe 50x50 / 60x60x3.0 mm

słup najazdowy / prowadzący (1) - 80x60x3.0 , słup prowadzący (2) - 60x60x3.0 mm

dla PS-2W/4W - profil ukośny 50x50 / 60x60x3.0 , dla PS-P - falbana stalowa gr. 4mm

o
p
c
je  cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461  lub system DUPLEX ( ocynk. ogniowy + poliester )

firmy

100

80

12
0

80

dla L > 6.00m dla L < 6.00m

rys.1) profil nośny

* przekroje profili nośnych bram  w zależności od światła wjazdu (L):

4

LOCIN
XO

1

2

2b

3

5

6

7

8

9

10

2c

2a

2

1 profil nośny 80x80 lub 100x120

2a

2b

3

6

4

7

5

8

9

10

belka dolna

wypełnienie - profil

zamek LOCINOX

stopa najazdowa

wózek

słup najazdowy

kółko najazdowe

pochwyt / kieszeń zamka

rolki prowadzące

listwa ochronna

2 rama bramy

2c falbana wzmacniająca - stalowa

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 2W/H - ( 800/1000/1200/1400/1600 ) mm

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 4W/H - (1360/1560/1760) mm

nie dotyczy

SOLID ECONOMIC

ceownik półzamknięty 60x70x3,5mm

profil zamknięty 40x40x2,0

profil zamknięty 60x60x3,0

profil ukośny 40x40x2,0

Rodzaj

UWAGA: Bramy przesuwne wypełnione profilem kwadratowym dostępne są tylko w wersji SOLID.



w
y
p
e
łn
ie
n
ie

k
o
n
s
tr
.

DS-2W

profil ramy

profil słupa

zabezpieczenia

automatyka

DS-4W

DS-P

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 2W/H - ( 800/1000/1200/1400/1600 ) mm

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 4W/H - ( 1360/1560/1760/1960/2160/2360/2560 ) mm

profil zamknięty dla PS-P/25 - 25x25x1.5 mm

rama - 50x50 / 60x60 / 50x30 / 40x40 mm

słup dla L<6.00 - 100x100x3.0 , dla L>6 160x160x4.0 mm

o
p
c
je  cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461  lub system DUPLEX ( ocynk. ogniowy + poliester )
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Typy bram dwuskrzydłowych, uchylnych:
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5-30 mm 50-70 mm

O
OX

L CIN

szczegół: szczegół: szczegół:

L

H

szczegół A

szczegół B

L

H

szczegół A

szczegół B

3

SOLID ECONOMICRodzaj

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 2W/H - ( 800/1000/1200/1400/1600 ) mm

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 4W/H - (1360/1560/1760) mm

nie dotyczy

profil zamknięty 40x40x2,0

profil zamknięty 80x80x3,0

Parametry techniczne, opis bram dwuskrzydłowych w wersji SOLID i ECONOMIC

UWAGA: Bramy dwuskrzydłowe wypełnione profilem kwadratowym dostępne są tylko w wersji SOLID.
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F-2W

profil ramy

profil słupa

zabezpieczenia

elektrozaczep

F-4W

F-P

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 2W/H - ( 800/1000/1200/1400/1600 ) mm

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 4W/H - ( 1360/1560/1760/1960/2160/2360/2560 ) mm

profil zamknięty dla PS-P/25 - 25x25x1.5 mm

rama - 50x50 / 50x30 / 40x40 mm

słup  60x60 / 80x80x3.0 mm

o
p
c
je  cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461  lub system DUPLEX ( ocynk. ogniowy + poliester )

opcjonalne wyposażenie furtki w elektrozaczep, umozliwiajacy otwieranie furtki przez domofon

fu
rt

k
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PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe / ul. Milicka 34, PL55-100 Trzebnica /  tel. 0048 (071) 312 07 93
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Typy furtek ogrodzeniowych:

Sposoby otwierania furtek, oznaczenia:

Szczegóły:
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SOLID ECONOMICRodzaj

Parametry techniczne, opis furtek w wersji SOLID i ECONOMIC

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 2W/H - ( 800/1000/1200/1400/1600 ) mm

panel zgrzewany FORTIS 5/5  typ 4W/H - (1360/1560/1760) mm

nie dotyczy

profil zamknięty 40x40x2,0

profil zamknięty 80x80x3,0

UWAGA: Furtki wypełnione profilem kwadratowym dostępne są tylko w wersji SOLID.


