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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.    
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogólne” 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach projektu budowlanego pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności  w gminie Rudnik nad 
Sanem na działkach o nr ewid: 873 w miejscowości Kopki, ul. Podborze 1; 1261, 1262 w m. 
Rudnik nad Sanem, ul. Marii Konopnickiej 58; 1604/8 w m. Rudnik nad Sanem, ul. Górka.” 

Specyfikacja obejmuje: 

 Montaż i dostawę urządzeń  urządzeń placu zabaw w m. Rudnik nad Sanem ul. Górka dz nr 
ewid.1604/8, 

 Montażu urządzeń siłowni plenerowych w m. Kopki, ul. Podborze 1, Rudnik nad Sanem ul. M. 
Konopnickiej 58 i ul. Górka, 

 Montaż urządzeń strefy relaksu w  m. Kopk,i ul. Podborze 1, Rudnik nad Sanem ul. M. 
Konopnickiej 58 i ul. Górka, 

 Montaż ogrodzenia placu zabaw w  m. Rudnik nad Sanem, ul. Górka, dz nr ewid.1604/8, 

 Montaż urządzeń małej architektury: kosze na śmieci, ławki, tablicy informacyjnej 

 Wykonanie nasadzeń zieleni, uzupełnienie nawierzchni trawiastej. 
    

1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST 
 
1.2.1. Zakres zadania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy stref relaksu i siłowni plenerowych i urządzeń 
małej architektury w m. Kopki ul. Podborze 1, Rudnik nad Sanem, ul. M. Konopnickiej 58, Rudnik nad 
Sanem, ul. Górka. 

Zakres opracowania: 

 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w m. Rudnik nad Sanem ul. Górka dz nr 

ewi.1604/8 (tj.: zestaw zabawowy, huśtawka ważka kwartet, bujaki szt. 5: samochodzik, 

foka, tygrys, konik, żaba; huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka podwójna z siedziskiem 

koszykowym i płaskim) -- 1 kpl, 

 Wykonanie strefy bezpiecznej placu zabaw z warstwy piasku ogr 25 i 20 cm na pow. 

188,65 m2 w m. Rudnik nad Sanem ul. Górka dz nr ewid.1604/8, 

 Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej: 

- w  m. Kopki ul. Podborze 1, Rudnik nad Sanem ul. M. Konopnickiej 58: 

1 ) Wahadło - Pylon – Biegacz, 

2 ) Orbitrek - Pylon – Twister, 
3) Steper - Pylon - Koła Tai chi, 

                       4) Wyciskanie siedząc - Pylon - Motyl Rewers, 
 5) Ławka - Pylon – Ster, 

     6) Odwodziciel - Pylon - Narciarz 
        - po 2 kpl, 

 

- w m. Rudnik nad Sanem ul. Górka:  

     1) Wyciąg górny  integracyjny- Pylon - Wyciskanie integracyjne,  

     2) Motyl integracyjny - Pylon - Motyl rewers integracyjny,  

     3) Biegacz - Pylon – Twister,  

     4) Steper - Pylon – Narciarz, 

     5) Orbitrek - Pylon – Odwodziciel,  

     6) Wahadło - Pylon - Ławka 

         - po 1 kpl. 

 Dostawa i montaż ogrodzenie placu zabaw w m. Rudnik nad Sanem ul. Górka dz nr 
ewi.1604/8 o wys. 1,5 m - 76 mb i bramka 1,5 m x 1,1 m. 

 Dostawa i montaż urządzeń małej architektury w m. Kopki ul. Podborze 1, Rudnik nad 
Sanem ul. M. Konopnickiej 58, Rudnik nad Sanem ul. Górka: kosze na śmieci - 6 szt, 
ławeczki – 14 szt, tablica informująca programu OSA - 3 szt., regulamin placu zabaw –                              
1 szt. 
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 Dostawa i montaż urządzeń strefy relaksu w  m. Kopki ul. Podborze 1, Rudnik nad Sanem 
ul. M. Konopnickiej 58 i ul. Górka. tj: stół betonowy do gry w piłkarzyki – 3 szt., stół 
betonowy do tenisa stołowego na zewnątrz – 1 szt., betonowy podwójny stół do gry w 
szachy/warcaby z ławkami – 3 szt., gra edukacyjna labirynt – 3 szt, gra edukacyjna kółko-
krzyżyk – 2 szt. 

 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych:  

 - w  m. Kopki, ul. Podborze 1 - nasadzenia pojedynczych drzew ozdobnych klonów 

szczepionych na pniu na wysokości 1,50 m – 6 szt.  

-  w m. Rudnik nad Sanem, ul. M. Konopnickiej 58 - nasadzenia pojedynczych krzewów 

ozdobnych – 6 szt. (różanecznik) w klombie z palisady betonowej wypełnionej warstwą 

kory – 1 kpl;  

- w m. Rudnik nad Sanem, ul. Górka - nasadzenia szpaleru drzew ozdobnych (głóg 

dwuszyjkowy) szczepionych na pniu na wys. 1,5 m i środek wypełnić warstwą ozdobnych 

kamieni - 14 szt.;  

 Uzupełnienie nawierzchni trawiastej w strefie OSA w m. Kopki, ul. Podborze 1, Rudnik 
nad Sanem, ul. M. Konopnickiej 58 i ul. Górka – 318 + 298+ 616 = 1232 m2. 

 
1.2.2. Przedmiot ST. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 

ST AB.1 ROBOTY ZIEMNE 

ST AB.2 URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZENIA SPORTOWE 

ST AB.3 OGRODZENIA 

ST AB.4 ZIELEŃ 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie robót tymczasowych. 
  Przewidywane jest występowanie następujących robót tymczasowych: 

a) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia itp.), 
b) prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
c) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras 

zbiorowej komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane), 
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.), 
e) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, 

składowiska, przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji pomocniczej, 
zabezpieczenie bhp i p.poż., tablice informacyjne itp.) 

f) odtworzenie terenu. 
1.3.2. Wyszczególnienie prac towarzyszących. 
 Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) obsługa geodezyjna, 
b) obsługa geotechniczna, 
c) dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 
d) nadzór archeologiczny i innych użytkowników uzbrojenia terenu, 
e) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4. Informacja o Terenie Budowy. 

Teren objęty niniejszą inwestycją – to teren niezabudowany. Na terenie inwestycji występuje 
zieleń, teren uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej, wodociąg, kabel telefoniczny i energetyczny 
oraz przyłącz gazowy. Od strony północnej i zachodniej teren ogrodzony. Od strony południowej 
teren zabezpieczony jest płytami chodnikowymi wzmacniającymi istniejącą skarpę. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,  
a także poleceniami Inżyniera. 

 
 

1.5.1. Dokumentacja Budowy.  
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, będący w posiadaniu 

Zamawiającego, 
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą Dokumentację 

Budowy  dla całości wykonywanych robót; kompletną dokumentację powykonawczą 
winien otrzymać Zamawiający w 3 egzemplarzach, 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

 
 

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 

Dokumentacja Budowy  i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane będą zgodne z Dokumentacją 
Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane 
określone w Dokumentacji Budowy  i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych   będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów budowlanych i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Budowy  lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to 
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na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie wyroby budowlane będą niezwłoczne 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.   

 
l.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy  przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w pierwszej kolejności z Inżynierem, a następnie z właścicielem (zarządcą) drogi oraz 
policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastępczej 
zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia 
terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 
ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne 
dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie 
Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym 
związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem 
do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 
wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową 
włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 
korzystaniem z tych mediów do czasu ukończenia Robót oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Robót. Zabezpieczenie korzystania z ww. 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń.  

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni stały nadzór 
hydrogeologiczny 

b)  utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów 
ozdobnych w obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych    

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy  oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
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wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są 
wszelkie opłaty za nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest 
wymagany w okresie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac  
i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Kontraktu.  

 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Strona 9  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Prace Zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany z odpowiednim 
wyprzedzeniem dokonać sprawdzenia dostępności terenu do prowadzenia Robót oraz 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, 
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,  wszystkie organy i instytucje między 
innymi, ale nie tylko: 
- Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Nisku, 
- Rzeszowski Zakład Energetyczny Dystrybucja Sp. z o.o.,  
- Telekomunikacja Polska,  
- Właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 
 
Wykonawca ma także obowiązek powiadomić właścicieli i dzierżawców terenów, że zgodnie z 
przyjętą procedurą postępowania w czasie wykonywania Robót, wszystkie ujawnione samowolne 
włączenia zostaną odłączone i zaślepione. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca 
odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za 
wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z 
budową  placu zabaw i siłowni zewnętrznej  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 

1.5.13. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego 
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zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem 
odpowiednich służb.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 
zlokalizowano inwestycję w m. Rudnik nad Sanem, ul. Górka na działce o nr ewid. 1604/8 objęty 
jest układem urbanistyczno – architektoniczno – krajobrazowym miasta Rudnik nad Sanem. 
Pozostałe lokalizacje inwestycji w m. Rudnik nad Sanem, ul. M. Konopnickiej na działkach o nr 
ewid. 1261,1262 oraz w m. Kopki, ul. Podborze 1 nie są wpisane do rejestru zabytków. 

 
1.5.14. Odbiory. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych przez służby Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz wszystkich właścicieli 
urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) . 
 

 Słownictwo główne 

Główny 
przedmiot 

 45.00.00.00-7   Roboty budowlane 
45.11.12.00-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Dodatkowe 
przedmioty 

36.40.00.00-5 Artykuły i sprzęt sportowy 
45.34.20.00-6  Wznoszenie ogrodzeń 
77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  

 
1.7.  Niektóre określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiały) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zaakceptowane przez Inżyniera, i należy przez to rozumieć (w rozumieniu 
przepisów o wyrobach budowlanych) wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

b) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  
potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

c) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że  wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego 
f) Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
PN  - Polska Norma, 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO - Warunki Ogólne. 
 
 

2. WYROBY BUDOWLANE. 
2.1. Wymagania formalne. 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (ustawa                  
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), i które 
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posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
          1. Dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych; 

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3. Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w rozporządzeniu Ministra  
         Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 20016 r. w sprawie sposobu deklarowania  
         właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
         budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).  
2.1.4.Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej                     
z dnia 12.03.1996 r. (M.P. Nr 19, poz. 231). 

2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 
2.2. Źródła szukania materiałów.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguytcmbvgm3q
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.  

 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów.  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.8. Wymagania stawiane Wykonawcy. 

o Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową 
realizację zadań związanych z budową obiektów a w szczególności placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych o podobnej konstrukcji. Powinien też wykazać się możliwościami uzyskania 
materiałów wymaganego rodzaju i jakości oraz zdolnością do profesjonalnego i terminowego 
wykonania zadania. 

o Do obowiązków Wykonawcy oprócz rzetelnego wykonania prac należeć będzie również 
pozyskanie składowiska dla ziemi z wykopu i różnych zanieczyszczeń usuwanych z terenu 
budowy podczas trwania prac. 

o Wykonawca powinien zapewnić organizację robót korzystną dla Zamawiającego i nie 
powodującą negatywnych skutków dla wyposażenia terenu szkoły. 

o Do Wykonawcy należeć będzie zaopatrzenie, dowóz i zabezpieczenie materiałów niezbędnych 
do wykonania zadania. 
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o Do formalnych obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

 zawarcie umowy na pełną realizację zadania określonego projektem i zobowiązaniami 
gwarancyjnymi, 

 uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla rodzaju i jakości 
proponowanych materiałów, 

 konsultowanie z Inwestorem ewentualnych odstępstw od założeń projektu. 

 zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu prac oraz po 
zakończeniu poszczególnych etapów prac gotowości do odbiorów częściowych i odbioru 
całkowitego, po zakończeniu prac udzielenie Użytkownikowi instrukcji użytkowania 
obiektu oraz jego elementów, jak również zabiegów konserwacyjnych wymaganych do 
prawidłowego utrzymania nawierzchni oraz innych elementów wchodzących w zakres 
zadania. 

 

3.  SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie, takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inżyniera  w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy . 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .  

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Zgodność Robót z  obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w 
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się 
na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

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

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy  i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek. 

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

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

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych dokumentów. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

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

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8.  Dokumenty Budowy. 
 

(1) Dziennik Budowy.      
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki 
lub montażu. 
Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała 
kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu 
budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych 
dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.  
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik 
montażu. 
Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt 
jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny 
dziennik robót dołącza się do dziennika budowy. 
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – 
oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony 
dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.  
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach 
stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie 
późniejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

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

kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych 
czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 
upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 

 
(2) Książka Obmiaru. 
Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza. się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót  
i wpisuje do Książki Obmiaru. 
 
 (3) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe Dokumenty Budowy. 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)  protokoły odbioru Robót, 

e)  protokoły z narad i ustaleń,  

f)  korespondencję na budowie. 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie. któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Budowy  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych 

Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE. 
8.1. Procedura Przejęcia Robót. 

Zgodnie z Warunkami proces zakończenia Kontraktu odbywa się wg następujących etapów: 
a) Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając 
datę, z którą Roboty (lub Odcinek) zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci 
wniosek, podając powody. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo Wykonania i 
w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko 
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i 
dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 

 
8.2. Próby Końcowe. 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych   i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 
Aprobatach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy 
do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
poświadczony wynik tych prób. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczególnych ST i w 
Dokumentacji Budowy. 
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Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 

przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, 

obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu 

bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania 

danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami 

tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, 

jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 

zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 

społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,  

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym także zaplecza 

dla Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 

obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 

słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 

roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 

środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 

budowy, w tym także koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiającego, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 

- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na 

mapę, 

- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 

- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, 

organizacja zastępczej zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, 

oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 

związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, 

światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych 

przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz 

przepisami technicznymi i prawnymi, 
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c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 

- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub 

wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 

budowlanych. 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji i powykonawczą Dokumentację Budowy, projekty organizacji ruchu w 
pasie drogowym, projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami 
według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje się, że koszty poniesione na 
spełnienie powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę 
Kontraktową. 

 
9.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   budowy :  
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.) obejmujące zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje się, że 
koszty poniesione na spełnienie powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
włączone w Cenę Kontraktową. 

- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót; podstawą płatności 
jest ryczałt  - pozycja 1. w części A. Wymagania Ogólne Przedmiaru Robót, obejmujące 
zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c). 

 
9.4.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu dowodów 
opłacania składek ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu, w ramach części A Wymagania Ogólne, punkt 2. Przedmiaru Robót . 
 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji 
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach części A. Wymagania Ogólne, punkt 3. 
Przedmiaru Robót . 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Normy związane. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, 
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.  
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993 r., 
- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994 r. 
- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 

identyczna, 
- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 

międzynarodową ISO, 
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- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z 
nią identyczna, 

-    PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami  
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  . 

 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332  z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. 
zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570                    
z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z 
późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.                  
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z 
późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobów deklarowania właściwości użytkowych  wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                            
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z 
późn. zm.).  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguytcmbvgm3q
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę w 
ramach projektu budowlano – wykonawczego pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie 
Rudnik nad Sanem na  działkach o nr ewid:  873 w miejscowości Kopki, ul. Podborze 1; 1261, 
1262 w m. Rudnik nad Sanem, ul. Marii Konopnickiej 58; 1604/8 w m. Rudnik nad Sanem ul. 
Górka.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia 
wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu pod 
budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, 
zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) związane z budową placów zabaw ,siłowni zewnętrznej . 
Należy wykonać roboty ziemne w następującej kolejności: 

 wykopy pod słupy ogrodzenia; 

 wykopy pod fundamenty urządzeń siłowni zewnętrznych, placu zabaw, stref relaksu i urządzeń 
małej architektury.  

 
1.4. Zakres robót tymczasowych objętych ST. 
1.4.1. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci stanowiących 
istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przed uszkodzeniem w czasie 
wykonywania tak robót ziemnych, jak i wykonania projektowanej OSA. 

 
1.4.2. Zagospodarowanie terenu budowy. 

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży do 
zatwierdzenia Inżynierowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie 
obejmować m.in. plan zagospodarowania terenu robót. 
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 
- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części 

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00m), 
- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane), 
- tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z 

elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu 
jednokierunkowym – 3,00 m, 

- tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z 
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu), 

- tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren 
budowy (wymagania standardowe), 

- montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy 
(wymagane urządzenia techniczne sprawne). 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących objętych ST. 
1.5.1. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. Czynności geodezyjne 
przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z 
wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie i 
posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności: 

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów, 
- stałe punkty wysokościowe – repery, 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne), 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Strona 24  

 

- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża, 
- geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej stanowi podstawę do wniesienia zmian na mapie zasadniczej, której kopię, po 
zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. 
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża 
wykonawcę. 

 
1.5.2. Prace geotechniczne. 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. budowlanych 
określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                            
25 kwietnia 2012 r. Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na 
potrzeby budowy, wykonywanych w terenie i w laboratorium. 
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 
- fundamentowanie obiektów budowlanych, 
- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 
- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 
- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 
- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 
- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 
- wykonanie barier uszczelniających. 

 
Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do 
odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 
 
Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badań w formie dokumentacji 
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy. 
Wykonanie prac geotechnicznych tak pod względem finansowym jak i rzeczowym obciąża 
Wykonawcę. 

 
1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia (jeśli dotyczy). 

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do 
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie 
niezbędnym do realizacji robót: 
- projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych 

sieci, 
- projekt organizacji i technologii wykonania robót. 
 
Ww. projekty winny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) 

 
1.6. Informacja o terenie budowy. 

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4  ST 00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.7. Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ). 
 Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano następująco: 
 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1.8. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane  
i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Ponadto: 
- obiekt budowlany – budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

część techniczno-użytkową, obiekt małej architektury, 
- budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
- roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 
- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 
- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata 

techniczna, 
- roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy z podszyciem  roślinnym, wycinkę drzew i 
krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, 
uzbrojenie terenu etc.), 

- wykopy – doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko lub 

wysypisko, 
- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 

jest celowo zagęszczony, 
- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,  
- brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 

zamkiem łączącym. 
 
2. WYROBY BUDOWLANE. 
2.1. Wymagania ogólne. 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w 

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST AB.0 – 
„Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać 
wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne 
określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

2.2.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana 
przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia oraz 
deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) 
wydane przez producenta. 
Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować nw. wyroby 

budowlane: 
- grunt mineralny do zasypania wykopów. 

2.2.2. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania oraz 
kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są 
zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże 
wyrobów. 

 
3. SPRZĘT. 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- koparka samobieżna,  
- spycharka gąsienicowa, 
- równiarka samobieżna,  
- walec samojezdny, wibracyjny, 
- płyta wibracyjna, samobieżna. 
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3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

należy następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód dostawczy, skrzyniowy,  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  ST 00 – „Wymagania ogólne”. 
 

5.1. Rozbiórki istniejących obiektów zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy. 
5.1.1. Wymagania techniczne. 
 Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych nie występują. 
5.1.2. Warunki szczegółowe. 
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych. 
Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych nie występują. 
 
5.2. Rozbiórki w zakresie terenów zieleni. 
5.2.1. Wymagania techniczne. 

Wymagania techniczne w zakresie robót związanych z rozbiórką elementów terenów zieleni nie 
występują. 

 
5.2.2. Warunki szczegółowe. 
5.2.2.1. Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej. 

Roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia ziemi urodzajnej należy realizować w sposób 
zapewniający optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego 
wbudowania w tereny zieleni. 
Humus należy zdejmować etapami w dwóch warstwach: najpierw warstwę wierzchnią wraz z 
darnią i korzeniami (grubość ok. 10cm), a następnie pozostały (czysty) humus. Zdjętą ziemię 
roślinną należy gromadzić w hałdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokościowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnią). 
Cześć pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenów zielonych lub na 
założenie nowych trawników przewidzianych dokumentacja projektową. Pozostały humus 
(zgromadzony w hałdach), po zakończeniu robót budowlanych, uporządkowaniu terenu budowy 
i odtworzeniu terenów zielonych, należy protokolarnie przekazać odpowiedniemu organowi 
administracji samorządowej. 
Zakres robót ziemnych związanych z usuwaniem ziemi roślinnej podlega uzgodnieniu z 
Inżynierem. 
W zakresie robót związanych z usunięciem ziemi roślinnej w poszczególnych odcinkach należy 
wykonać: 

- usunięcie warstwy ziemi roślinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywóz urobku na 
składowisko, segregacja i zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót, 

- ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej; przygotowanie podłoża gruntowego, mieszanki 
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna 
pielęgnacja.  
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5.3. Zabezpieczenie  istniejących obiektów uzbrojenia terenu. 
5.3.1. Wymagania techniczne. 
 Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 

charakteru robót zabezpieczających istniejące uzbrojenia terenu. 
 
5.3.2. Warunki szczegółowe. 

Warunki szczegółowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 
charakteru robót zabezpieczających istniejące uzbrojenia terenu. 
W zakresie rzeczowym robót związanych z przebudową uzbrojenia terenu w poszczególnych 
odcinkach należy wykonać roboty według przedmiaru robót. 

 

5.3.3.   Roboty ziemne.   

Roboty ziemne obejmują: 

 powierzchniowe pomiary, 

 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzędnych dna, 
chodników ,placu zabaw i siłowni zewnętrznej, 

 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża do współczynnika zagęszczenia 0,95, 

 profilowanie spadków, 

 wywiezienie urobku. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 

budowlaną. 
Wykonawca winien przystąpić do wykonania i profilowania koryta z zagęszczeniem podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne placu zabaw, siłowni zewnętrznej bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nie 
może odbywać się ruch budowlany niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i ma spełniać przepisy dotyczące jego użytkowania. Odspojony 
grunt w czasie wykonywania korytowania należy przemieścić w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Podłoże koryta winno być przed profilowaniem oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń i należy po jego oczyszczeniu sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzędnych podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu należy 
przystąpić do zagęszczania. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 0,95. 
Jeżeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego osuszeniu. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu równości podłoża, zagęszczania gruntu podłoża, 
wilgotności podłoża oraz zgodności zakresu wykonywanych robót z przedmiarem 
i dokumentacją techniczną. 

Rozliczenie robót objęte harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym 

przez Inwestora. 

 
5.4. Wymagania techniczne. 
5.4.1 Wykopy. 
 Wykonanie wykopów nad zwierciadłem wody gruntowej. 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. W wykopach 
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 – 0,6 m (w 
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod 
nadzorem geologiczno – inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, 
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 
przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić. 

 
 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
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- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
 Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 
od 1 cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 
o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość 
rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien 
być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w 
wykopie powinien wynosić IS  =  1,00. 

 
5.4.2. Nasypy i zasypy wykopów tymczasowych. 
 Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje: 
a) usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie z projektem 

(o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy 
zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych 
należy postępować zgodnie z Dokumentacją projektową. Kształt podłoża powinien 
uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 
ubezpieczenia, stopy itp., 

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 
następnie powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego 
związania z nasypem, 

c) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1 : 5, wykonanie stopni o 
szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być 
połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5, 

d) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 
przemarzania, 

 
 Ogólne zasady wykonywania prac. 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie ok. 5 %. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt nasypu 
powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją projektową. Wykonanie 
nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest 
przy zachowaniu następujących warunków: 
- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 
- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 
- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć. 
 

 Wbudowanie i zagęszczenie gruntu. 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 
Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 
większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach 
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gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy 
grubości warstwy. 
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 
przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 
przewidzianymi do stosowania na budowie. 
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 
wymagane zagęszczenie. 
W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 
warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej 
spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 
Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, 
polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 – 1,0 m 
powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez 
zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku 
gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1 : 3 – 1 : 5, w 
zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod 
warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać projekt. 
Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana 
ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 

 
5.4.3. Warunki szczegółowe. 

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy o charakterze 
powierzchniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych nienawodnionych. Zasypy wykopów 
przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu 
oceny przydatności przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz niezbędne 
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną 
uwagę na zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów podziemnych, 
stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).  
Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy). 
Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. 
Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, 
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie. 
Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z 
wymaganiami niniejszej ST. 
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez 
destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz 
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. 
Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się 
warstwami do uzyskania IS=0,95.  
Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane 
uprzednio urządzenia i nawierzchnie . 

 
5.4.4. Odtwarzanie terenu. 
Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne nadwyżki ilości 
mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich zasypywania, 
natomiast nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko 
terenu inwestycji, bądź też należy odwieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie 
rozplanować w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i 
środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów budowlanych i 
urządzeń, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy, 
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d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów 
odniesienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
przygotowanie zawodowe. 

Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopów pod kątem  bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów   
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu i nasypu, 
- zagęszczenie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- m3 - dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek, nasypów. 
 

Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: wg Przedmiaru robót. 
7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszej ST. 
7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
7.5. Zasady szczegółowe: 

- objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 
projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu 
rodzimego lub zagęszczonego, 

- objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w PN-EN 1610:1997. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE.  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 

oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
8.5.  Proces odbioru powinien obejmować: 

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, 

- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów technicznych. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, jako 

wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. 
Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 
wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace towarzyszące, 
- prace tymczasowe,  
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  
- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
- dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 
- opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 
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- opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym wraz z 
ich utylizacją i transportem, 

- uporządkowanie terenu budowy po robotach, 
- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z 

wymaganiami ustawy Prawo budowlane i obowiązujących przepisów. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 
10.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST AB.0 – „Wymagania ogólne”. 

10.2. Normy związane 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12               Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

PN-ISO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do 
badań. 

ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997 r. 

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne oraz inne 
normy techniczne (PN) zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r.                              
o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 784), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181                  
z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                            
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133), 

• WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie 
MOŚZNiL z 1994 r., 

• Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1040), 

• Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralną część dokumentacji 
projektowej i SIWZ.  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem urządzeń małej architektury, urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń placu  
zabaw z ogrodzeniem w ramach projektu pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności  w gminie 
Rudnik nad Sanem na  działkach o nr ewid: 873 w miejscowości Kopki, ul. Podborze 1; 1261, 1262 
w m. Rudnik nad Sanem, ul. Marii Konopnickiej 58; 1604/8 w m. Rudnik nad Sanem, ul. Górka.” 
  

1.2.  Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

montażem obiektów małej architektury, urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń placu zabaw                        

z ogrodzeniem. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0) i dokumentacji projektowej oraz: 

-certyfikat Instytutu Sportu, zgodność z PNB i uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem  

  bezpieczeństwa „B’”, 

-Certyfikat ważny tylko z produktem oznaczonym tabliczką informującą z LGO firmy, 

-symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKW i U), 

-36.40.14.-90.90- artykuły i wyposażenie sportowe, także do gier na świeżym powietrzu,  

wymieniowe - pozostałe. 

2.2. Wyposażenie placu zabaw. 

Dla wyspecyfikowanych (dobrane z katalogu firmy: ), zastosowanych w niniejszym projekcie urządzeń 

wysokości upadku wynoszą: 

1. Zestaw sprawnościowy – 2,2 m (strefa 73,0 m2) – 1 szt. 

2. Huśtawka ważka kwartet –1,5 m (strefa 20,5 m2 )  - 1 szt. 

3. Bujaki na sprężynie kształt: samochodzik, foka, tygrys, konik, żaba – 0,9 m (strefa 11,00 m2) 

– 5 szt. 

4. Huśtawka  podwójna z siedziskiem koszykowym i płaskim – 1,5 m (strefa 27,2 m2) – 1 szt. 

5. Huśtawka  „bocianie gniazdo” – 1,5 m (strefa 12,95 m2) – 1 szt. 

2.3. Wyposażenie siłowni zewnętrznej.  

Urządzenia siłowni plenerowej dobrano z katalogu firmy: -                              po 6 urządzeń montowanych 

podwójnie na  pylonie w każdej lokalizacji, tj.:  

- w  m. Kopki ul. Podborze 1, Rudnik nad Sanem ul. M. Konopnickiej 58: 

1) Wahadło - Pylon – Biegacz, 
            2) Orbitrek - Pylon – Twister, 

3) Steper - Pylon - Koła Tai chi, 
                       4) Wyciskanie siedząc - Pylon - Motyl Rewers, 
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 5) Ławka - Pylon – Ster, 
     6) Odwodziciel - Pylon - Narciarz 
        - po 2 kpl , 

 

- w m. Rudnik nad Sanem ul. Górka:  

     1) Wyciąg górny  integracyjny- Pylon - Wyciskanie integracyjne,  

     2) Motyl integracyjny - Pylon - Motyl rewers integracyjny,  

     3) Biegacz - Pylon – Twister,  

     4) Steper - Pylon – Narciarz, 

     5) Orbitrek - Pylon – Odwodziciel,  

     6) Wahadło - Pylon - Ławka 

         - po 1 kpl. 

2.4. Obiekty małej architektury. 

• Kosz  na śmieci                                           -  6 szt. 

• Ławki                                            -  14 szt. 

• Tablica informacyjna programu OSA                      -  3 szt. 

• Regulamin placu zabaw                                            -  1 szt. 

2.5. Urządzenia strefy relaksu.  

Projektowana  strefa relaksu  wyposażona jest w następujące urządzenia firmy, tj.:  

 stół do piłkarzyków – 3 szt. 

 stół podwójny do szachów i warcab z ławkami – 3 szt.  

 stół do tenisa stołowego  – 1 szt. 

     konstrukcja: beton B30 i beton wibrowany zbrojony  

 

oraz urządzenie firmy: 

 gra edukacyjna labirynt - Tablica PZD-T-19e – 3 szt. 

 gra edukacyjna kółko – krzyżyk Tablica PZD-T-19e - 2 szt. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

       Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania  

       techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 

budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 14.12.2012 r.                       

o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

       Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 
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5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu                          

z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie 

budowlanym, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 

konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po 

przedłożeniu przez Wykonawcę: 

 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian konstrukcyjnych; 

 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego. 

5.3. Montaż wyposażenia sportowego. 

Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

7.2. Jednostka obmiarowa 

       Jednostką obmiarowa jest sztuka lub komplet. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 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 PŁATNOŚCI. 

9.1.  Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwiają użytkowanie i funkcjonowanie obiektu 
zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu cywilnego). 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy za wykonane dostawy i montażu urządzeń 

sportowych będzie dokonane według następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za wykonanie dostawy i montaż urządzeń sportowych 

obejmuje: 

 robociznę bezpośrednio wraz z narzutami; 

 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 

 wartość pracy sprzętu z narzutami; 

 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 ustawienie i rozebranie rusztowań, 

 oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
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Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących, takich jak np.: bariery zabezpieczające, 

oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie 

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidację stanowisk roboczych i placu. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy i rozporządzenia. 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

     pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych  

    przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie     

    bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach  

    związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.). 

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 

7. PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania  

     bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej  

     nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących – Wyznaczanie  

     krytycznej wysokości upadku, Wymagania jakości i bezpieczeństwa urządzeń siłowni plenerowych  

     zawarte są w normie PN-EN 16630:2015-06, która została opublikowana przez Polski Komitet  

     Normalizacyjny dnia 10.06.2015 roku.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw dla zadania pn.: „Budowa Otwartych Stref 
Aktywności w gminie Rudnik nad Sanem na działkach o nr ewid: 873 w miejscowości Kopki, ul. 
Podborze 1; 1261, 1262 w m. Rudnik nad Sanem, ul. Marii Konopnickiej 58; 1604/8 w m. Rudnik 
nad Sanem, ul. Górka.” 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

1.3.1. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw o wys. 1,5 m – 76,00 mb. 
1.3.2. Dostawa i montaż furtki o szer.1,1 m w ogrodzeniu placu zabaw – 1 kpl. 
1.3.3. Dostawa i montaż słupków stalowych z rury RK 40x60x4 mm l 200 cm. 

Wykonanie obrzeża wokół placu zabaw z elementów prefabrykowanych – 76,0 mb. 
 

Roboty wchodzące w skład SST-AB.3: 
– Ogrodzenie – CPV 45340000-2. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-AB.0. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-AB.0. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332  z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   ST-AB.0. 

2.2. Szczegółowe wymagania  

Ogrodzenie panelowe zgodnie z projektem, kolor zielony. 

Materiałami stosowanymi są: 

2.2.1. Elementy ogrodzenia: 

a) Bramka 1,1 x 1,5 m – 1 szt. 
b) Ogrodzenie panelowe z drutu powlekanego Ø5 mm, powlekanego PCV – 76,0 mb  
c) Słupki z rur stalowych słupek RK 60x40x4mm L=200cm – 31 szt.  
d) Słupki z rur stalowych słupek RK 80x80x4mm L=200cm – 2 szt.  
e) Uchwyty metalowe do słupków – 76 szt.  
f) Łączniki paneli ogrodzeniowych – 186 szt.  
g) podmurówka betonowa 200x5,5x20cm – 76,0 mb, 
h) Łącznik betonowy pośredni, narożny, krańcowy – 39 szt. 

2.2.2. Materiały na  fundament ogrodzenia: 

a) Mieszanka betonowa klasy B20,  

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwisv5KY1p7ZAhWSybIKHTNzAjIYABAUGgJscg&ohost=www.google.pl&cid=CAASEuRoE7qXSZ1dV9vFgVbFub3cZw&sig=AOD64_1m-TJGPP1cz6wcOGxRiRAtw4hK8A&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiQp42Y1p7ZAhWDiywKHVLCAgkQ9aACCEw&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwisv5KY1p7ZAhWSybIKHTNzAjIYABAUGgJscg&ohost=www.google.pl&cid=CAASEuRoE7qXSZ1dV9vFgVbFub3cZw&sig=AOD64_1m-TJGPP1cz6wcOGxRiRAtw4hK8A&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiQp42Y1p7ZAhWDiywKHVLCAgkQ9aACCEw&adurl=
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b) Ława betonowa z betonu C15/B20: 

o żwir lub piasek do wykonania ław, 

o cement wg PN-B-19701, 

o piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

2.2.3. Składowanie. 

Betonowe elementy mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków. 

Betonowe elementy należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 

obrzeża. 

2.2.4. Beton i jego składniki. 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25  i B 30. 

2.3. Materiały na ławę i do zaprawy. 

2.3.1. Beton. Beton do wykonania ławy pod krawężnik musi spełniać następujące wymagania według PN-

88/B-06250: 

- wytrzymałość klasy B15, 

- nasiąkliwość nie większą niż 5%, 

- wodoszczelność nie mniej niż W4, 

2.3.2. Podsypka cementowo-piaskowa. 

Skład mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosić 1:4. 

2.3.3. Kruszywo. 

Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować kruszywo (piasek) wg PN-79/B-

06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw. 

2.4. Cement. 

Cement do produkcji betonu na ławę, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-piaskowej  

powinien  odpowiadać  PN-88/B-30000, PN-88/B-30001,  PN-88/B-30005. 

 2.4.1. Warunki dostawy. 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cementu i jego jakość określona 

atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.5. Woda. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-AB.0. 

3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania obrzeży powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących maszyn i sprzętu: 

 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratory samobieżne, 

 płyty ubijające przeznaczone do zagęszczania podłoża, 

Pozostałe prace wykonane ręcznie. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-AB.0. 

 
4.2. Transport pozostałych materiałów. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 

przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. 

Transport krawężników. 
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 Do transportu można przekazywać krawężniki, w których beton osiągnął wytrzymałość co 

najmniej 0,75 marki. 

4.3. Mieszanka betonowa. 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 

powodować: 

- segregacji składników; 

- zmiany składu mieszanki; 

- zanieczyszczenia mieszanki; 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-AB.0. 

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 

budowlanym, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 

konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po 

przedłożeniu przez Wykonawcę: 

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian konstrukcyjnych; 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego. 

5.3. Wykonanie ogrodzenia. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót, harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robót 

ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 

podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należy: 

- wykonanie dołów pod słupki; 

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki; 

- ustawienie słupków (metalowych); 

- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie paneli metalowych); 

- montaż  furtki. 

5.4. Wykonanie dołów pod słupki. 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny 

mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 1,0 do 1,1 m. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 

narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych wg 

rysunków dokumentacji projektowej. 

Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach 

ogrodzenia. 

5.5. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 

ułożonym w dołku. 
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Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 

wymaganiom punktu 2. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 

dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 

temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach. 

5.6. Ustawienie słupków. 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 

ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany 

górny otwór rury. 

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° 

należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami 

regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°. 

5.7. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia (jeśli dotyczy). 

Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin 

nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. 

Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 

płaszczyznami nie powinien być  większy niż 1 mm. 

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru może 

dopuścić wady większe niż podane w tablicy 1 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na 

cechy eksploatacyjne ogrodzenia. 

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775  

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm 

Brak przetopu                         2,0 

Podtopienie lica 1,5 

Porowatość 3,0 

Krater 1,5 

Wklęśnięcie lica 1,5 

Uszkodzenie mechaniczne 1,0 

Różnica wysokości sąsiednich 
wgłębień i wypukłości lica 

3,0 

5.8. Wykonanie furtki.  

Furtkę należy dostarczyć i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku 

braku wystarczających ustaleń jej lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inspektor Nadzoru. 

Zaleca się wykonanie furtki z kątowników kształtowników z wypełnieniem ram panelem, dostarczenie 

zgodnie z systemem ogrodzeniowym. 

Furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak: zawiasy, rygle, zamki itp. 

5.9. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach (jeśli dotyczy). 
 
Malowanie ogrodzeń metalowych 

Słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz po zaobserwowaniu 

pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozji. 

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy 

zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie należy malować pędzlem lub wałkiem                                  

w temperaturze poniżej +5°C, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15°C 

oraz podczas występującej mgły i rosy. 

Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 
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o z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, 

ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża 

przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, 

materiałów ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, 

zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1; 

o przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów 

lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod 

farbą, 

o do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku 

zewnętrznego, dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako: 

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne); 

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp. oraz 

rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby; 

- farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie 

„kożucha" (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne 

wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt 

zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych 

zanieczyszczeń); 

- malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metoda 

   „natryskowa” (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.); 

- z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 

nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym 

wyschnięciu warstwy poprzedniej. 

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053. 

Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inspektor Nadzoru 

na wniosek Wykonawcy. 

Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 

fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych 

zacieków sygnalizujących korozję słupka. 

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 

zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartość szkodliwych składników. 

Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. 

Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do 

izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

 
5.10. Wykonanie koryta (jeśli dotyczy). 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 

 

5.11. Podłoże lub podsypka (ława) (jeśli dotyczy). 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) 

ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 

przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

 

5.12. Ustawienie elementów betonowych (jeśli dotyczy). 

Betonowe podmurówki i łączniki należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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5.13. Ławy betonowe (jeśli dotyczy). 

Wymiary ławy betonowej powinny być zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inżyniera. 

Tolerancja wymiarów może wynosić: 

- dla wysokości (grubości) ± 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości ± szerokości projektowanej. 

Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050. Ławy betonowe z oporem 

wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy 

czym w odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypełnione bitumiczną 

masą zalewową odpowiadającą BN-66/6771-04. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość 

ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę 

zalewową do temperatury 150÷170 °C. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-AB.0. 

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł. 

a) słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu, 

b) panele kratowe zamontowane zgodnie z systemem ogrodzenia. 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia elementów prefabrykowanych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi 

do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 

zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 

[4].Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 

kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 

zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować 

wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 

2. 

6.4. Badania w czasie robót. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.10, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.11, 

c) ustawienia podmurówki betonowej i łącznika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.12, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co  10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

     wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

6.5. Badania w czasie wykonywania robót. 

6.5.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być zgodne z zaświadczeniem o jakości (atestem) 

producenta oraz powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych 

przez producenta.  

L.p.  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 

badań 

Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 badań                        

z wybranych losowo 

elementów w każdej 

dostarczanej 

partii wyrobów 

liczącej do 

1000 

Powierzchnię zbadać 

nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości wad użyć 

dostępnych narzędzi (np. liniałów z 

czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów, 

itp.) 

Wyniki powinny być 

zgodne z 

wymaganiami 

Sprawdzenie wymiarów Przeprowadzić 

uniwersalnymi przyrządami 

pomiarowymi lub 

sprawdzianami 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 

6.5.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5, 

e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6; 

f) poprawność wykonania furtki, zgodnie z punktem 5.8; 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

a) przed oględzinami, spoin i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń 

utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów; 

b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu 

od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 

spoinomierze; 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 

zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515; 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 

     spawaniem. 

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 

Inspektora Nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-AB.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-AB.0. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryta, 

- wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-AB.0. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeża. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- oznakowanie robót; 

- wyznaczenie zarysu wykopu; 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora   

   Nadzoru;  

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia. 

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 

- 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. 

10.1. Normy. 

 

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-B-06250 Beton zwykły. 

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 

12. PN-H-82200 Cynk. 

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki. 
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15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 

20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco. 

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary. 

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych. 

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania. 

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie  klasy  wadliwości  na 

podstawie oględzin zewnętrznych. 

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania. 

31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. 

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7. 

34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 

35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary.  

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 

39. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

40. PN-B-06250 Beton zwykły. 

41. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

42. PN-B-10021 Prefabrykaty     budowlane     z     betonu.     Metody     pomiaru     cech 

Geometrycznych. 

43. PN-B-11111    Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 

44. PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

45. PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

46. BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 03/01 parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

47. BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 03/04 parkingów i     

 torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z sadzeniem drzew i krzewów  oraz obsiewem traw w ramach projektu pn.: „Budowa 
Otwartych Stref Aktywności w gminie Rudnik nad Sanem na działkach o nr ewid:  873 w 
miejscowości Kopki, ul. Podborze 1; 1261, 1262 w m. Rudnik nad Sanem, ul. Marii Konopnickiej 
58; 1604/8 w m. Rudnik nad Sanem, ul. Górka.” 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót:  

       - w  m. Kopki, ul. Podborze 1 - nasadzenie pojedynczych drzew ozdobnych klonów szczepionych na  

         pniu na wysokości 1,50 m – 6 szt.  

      -  w m. Rudnik nad Sanem, ul. M. Konopnickiej 58 - nasadzenie pojedynczych krzewów ozdobnych –  

         6 szt. (różanecznik) w klombie z palisady betonowej wypełnionej warstwą kory – 1 kpl;  

      - w m. Rudnik nad Sanem, ul. Górka - nasadzenie szpaleru drzew ozdobnych (głóg dwuszyjkowy)  

         szczepionych na pniu na wys. 1,5 m i środek wypełnić warstwą ozdobnych kamieni - 14 szt.;  

      - uzupełnienia nawierzchni trawiastej w strefie OSA w m. Kopki, ul. Podborze 1, Rudnik nad Sanem,  
         ul. M. Konopnickiej 58 i ul. Górka – 318 + 298+ 616 = 1232 m2. 
 

1.4.  Określenia podstawowe. 

1.4.1.  Ziemia urodzajna - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów 

agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości 

składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, 

odczynu gleby, zasolenia. 

1.4.2.  Materiał roślinny - drzewa, krzewy, rośliny jednoroczne. 

1.4.3.  Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami  

          rośliny. 

1.4.4.  Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub 

odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie poddana cięciu formującemu. 

1.4.5.  Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 

o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6.  Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 

przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7.  Przewodnik - pęd główny stanowiący oś drzewa. 

1.4.8.  Pień - dolna wolna od gałęzi część przewodnika. 

1.4.9.  System korzeniowy - zespół korzeni uformowany przez roślinę. 

1.4.10. Wysokość rośliny - długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny. 

1.4.11. Szerokości rośliny - odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

1.4.12. Szkółkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce, polegające głównie na 

cyklicznym przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego. 

1.4.13. Opornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

 

http://zapewniające/
http://posiadające/
http://polegające/
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2.2. Ziemia urodzajna. 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac 

budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie. 

 

 2.3. Ziemia kompostowa. 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako 

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 

osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 

sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 

jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Humus. 

Do humusowania skarp należy użyć ziemi roślinnej pozyskanej ze wskazanego przez 

Zamawiającego źródła lub z innego wskazanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Kierownika 

Projektu. 

2.5. Nasiona traw. 

Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, czyli do rodzaju gleby i 

stopnia jej zawilgocenia. Można używać uniwersalnej mieszanki traw. Nasiona traw powinny mieć 

gwarantowaną jakość. 

 

2.6. Nawozy mineralne. 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. 

 

2.7. Materiał roślin sadzeniowy.  

Wybór gatunków drzew i krzewów należy dopasować do warunków miejscowych, czyli do rodzaju gleby i 

stopnia jej zawilgocenia. Proponuje się: 

 - w  m. Kopki, ul. Podborze 1 - nasadzenie pojedynczych drzew ozdobnych klonów szczepionych na  

    pniu na wysokości 1,50 m – 6 szt.  

-  w m. Rudnik nad Sanem, ul. M. Konopnickiej 58 - nasadzenie pojedynczych krzewów ozdobnych –  

    6 szt. (różanecznik) w klombie z palisady betonowej wypełnionej warstwą kory – 1 kpl;  

- w m. Rudnik nad Sanem, ul. Górka - nasadzenie szpaleru drzew ozdobnych (głóg dwuszyjkowy)  

   szczepionych na pniu na wys. 1,5 m i środek wypełnić warstwą ozdobnych kamieni - 14 szt.;  

Drzewa i krzewy ozdobne powinny mieć gwarantowaną jakość. 

Drzewa i krzewy ozdobne. 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, producent. 

Wymagania ogólne: 

Sadzonki drzew i krzewów ozdobnych powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

   pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

http://następujące/
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  przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

 na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, pędy korony krzewów nie 

powinny być przycięte. 

 

Wady niedopuszczalne: 
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

  ślady żerowania szkodników, 

  oznaki chorobowe, 

  zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

  martwice i pęknięcia kory. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni.  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, siewnika 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- łopat, grabi, taczek, 

- sprzętu do podlewania roślin. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać, jeżeli 

warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację 

gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak: zalane doły 

przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, zalegająca woda w miejscach sadzenia, mocno 

zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp. 

 

5.1. Obsianie trawą. 

 Obsianie powierzchni powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych 

- w okresie wiosny lub jesieni. Nasiona trawy powinny być równomiernie rozsypane na 

powierzchni w ilości 4 kg/1000 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie 

obsianej powierzchni. 

 Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój trawy 

po jej wysianiu. 

 W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

 
5.2. Drzewa i krzewy ozdobne. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA: 

 rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w 

pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i 

dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt.  

http://wysuszające/
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 krzewy usytuowane w klombie sadzimy w uprzednio przygotowane doły o głębokości wskazanej w 

dokumentacji projektowej,  

 krzewy w klombie sadzimy punktowo,  

  sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej, na jakiej drzewa 

i krzewy rosły w szkółce/w pojemnikach, 

 po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin i obficie podlać (minimum 5 l 

wody/roślinę),  

 teren wokół roślin należy ściółkować warstwą kory sosnowej o grubości 5 cm. 
 
Pielęgnacja po posadzeniu. 

 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu 

dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu, a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon 

wegetacji), 

 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów, 

  odchwaszczaniu ziemi, uzupełnianiu ściółki,  

 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 kontrolowaniu chorób i szkodników, 

 poprawy struktury i wyglądu krzewów, wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów i pnączy,  

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące), 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

6.2. Trawniki. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 poziomu względem krawężników, na jakim został wykonany trawnik. 

 

6.3. DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE. 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych polega na 
sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewa i krzewy oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,  

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną i jakości ziemi urodzajnej, 

http://formujące/
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 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc i metody sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, materiału roślinnego w zakresie wymagań 

jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67023 [3], oraz 

wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR, opakowania, przechowywania i transportu 

materiału roślinnego, odpowiednich terminów sadzenia, 

   prawidłowego rozłożenia ściółki, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych 

drzew i krzewów, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 

 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów ozdobnych dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 

  jakości posadzonego materiału. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, 

 szt. (sztuka) wykonania posadzenia: drzewa, krzewu. 
 

Płatność za 1m2 umocnienia poprzez obsianie trawą, 1 szt. wykonania posadzenia drzewa i 

krzewu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie pomiarów i 

badań kontrolnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup materiałów, 

- dostarczenie materiałów, 

- wbudowanie materiałów, 

- badania i pomiary kontrolne. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 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. 

 
Cena wykonania 1 m2  wykonania trawnika obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie 

kompostu, 

 zakładanie trawników, 

 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa/krzewu: 

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, 

 dostarczenie materiału roślinnego,     

 posadzenie materiału roślinnego, 

 przykrycie ściółką terenu pod roślinami,      

 pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, ściółkowanie, nawożenie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstaw płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwiają użytkowanie i funkcjonowanie obiektu 
zgodnie z przepisami (art. 632 ust.1 Kodeksu cywilnego). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy. 
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
6. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolnych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy ,czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 
 
 
 
 

 


