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1. WSTĘP
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
W ramach planowanej inwestycji zakłada się wykonanie placu zabaw wraz z infrastrukturą na którą
złożą się utwardzenie terenu ze żwiru oraz ogrodzenie placu zabaw na działce nr ew. 184 w miejscowości
Bogusławki Duże gm. Rawa Mazowiecka wraz niezbędnymi towarzyszącymi robotami remontowobudowlanymi.
Dokumentacja Przetargowa Zawiera:
− dokumentacje techniczna,
− przedmiary robót,
− specyfikacje istotnych warunków zamówienia (instrukcja dla wykonawców),
− specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

L.P.

OKREŚLENIE

DEFINICJA

1

2

3

1

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji
od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do
eksploatacji w nowych warunkach

2

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozją elementów
wykończeniowych obiektu budowlanego

3

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane
są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów

4

Atest

świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

5

Badania betonu

ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu,
odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu
stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów betonowych) z
normami i założeniami projektowymi

6

Badania gruntowe

ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i
geologicznych) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu
w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych

konstrukcyjnych

i
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7

Bezpieczeństwo
realizacji robót
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale
także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w
związku z ryzykiem zawodowym

8

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

9

Budowla

każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje
przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu

10

Budynek

obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundament i dach

11

Certyfikat

znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd
państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych

12

Dokładność wymiarów

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu
założeniami lub z dokumentacją techniczną

13

Dokumentacja budowy

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
− pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym
− dziennik budowy
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych
− projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji
obiektu
− operaty geodezyjne
− książki obmiarów

14

Dziennik budowy

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik
budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego

15

Elementy robót

wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

16

Geodezyjna obsługa
budowy

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów

17

Impregnacja

powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym
działaniem środowiska zewnętrznego
(np. agresją chemiczną),
szkodników biologicznych i ognia

18

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

z

przyjętymi

Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜
(DU Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.). Powielanie bez zgody autora jest zabronione − SBPHU inz. Andrzej Lipiec
Skierniewice, 2010 r.

4

STWiOR placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa Mazowiecka
1

2

3

19

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację
zamierzonego zadania

20

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem
realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów
Budowlanych

21

Klasa betonu

liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w
warunkach normowych

22

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością
użytkową

23

Kosztorys

dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany
na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen
jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i
zysku

24

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys ślepy

25

Kosztorys ślepy

opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie
materiałów podstawowych

26

Kosztorys
powykonawczy

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowowartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robót

27

Materiał budowlany

ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty
lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego
rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych

28

Nadzór autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na
kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

29

Nadzór inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i
kosztów realizowanej inwestycji

30

Norma zużycia

określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość)
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych
cechach jakościowych

31

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami, obiekt małej architektury

32

Obiekt małej
architektury

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku
(ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy
architektury ogrodowej)

33

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

34

Obmiar

wymierzenia,
obliczenia
wykonanych robót

35

Podstemplowanie

konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie
wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych
części obiektu

ilościowo-wartościowe

faktycznie
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36

Polska Norma (PN)

dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

37

Powykonawcze
pomiary geodezyjne

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia,
wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji
obiektów budowlanych

38

Pozwolenie na budowę

decyzja
administracyjna
określająca
szczególne
warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru
na budowie

39

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca
odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby
Architektów lub Inżynierów Budowlanych

40

Projekt organizacji
budowy

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i
zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza
Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

41

Protokół odbioru robót

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący
podstawę żądania zapłaty

42

Przedmiar

obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu
sporządzenia kosztorysu

43

Przepisy technicznowykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i
ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych

44

Roboty budowlanomontażowe

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego

45

Roboty
zabezpieczające

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność
wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla
pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp.
albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu
zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony
obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia
wypadkom osób postronnych

46

Roboty zanikające

roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapów budowy

47

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa
wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną
przepisami, bezpieczną pracę na wysokości
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48

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
urządzenia

49

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialność ponosi wykonawca

50

Zadanie budowlane

część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego
spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.
Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego

51

Złącze kablowe

miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej służącej do zasilania odbiorców

52

Znak bezpieczeństwa

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które
uzyskały certyfikat

7

4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
− Plac budowy jest częściowo grodzony.
− Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie placu budowy i w jego
bezpośrednim sąsiedztwie – szczególnie przy wjeździe na plac budowy.
− Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
− Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów (jezdni, ciągów pieszych, znaków drogowych, urządzeń odwadniających itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót
projekt zabezpieczenia robót powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu zabezpieczenia robót, wymaga każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
− W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki, oświetlenie, itp., zapewniając w
ten sposób bezpieczeństwo na budowie.
− 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 Inspektora
Nadzoru.
− Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
− Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
− W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
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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.
6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
− Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
− Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
− Materiały łatwopalne należy składować 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.
7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
− Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
− Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
− Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
− Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
− Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 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.
− 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 Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
− Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnością.
− Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
− Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
− Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie
będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.
10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
− Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany sporządzić przed
rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
− 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 niespełniających 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.
− Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wszystkich
pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Sposób przeprowadzenia “instruktażu” i
udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 180, poz. 1860).
− Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki
badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku.
− Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
− Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inspektora Nadzoru.
− Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany zakres prac budowlanych lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
− Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
− Wykonawca zobowiązany jest znać zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia
robót.
− Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
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13. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
14. WYKOPALISKA
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy, będą uważane za własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie
z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
przeznaczonych do wbudowania.
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216),
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie
certyfikatu zgodności Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności),
c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność
wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy
wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
1. ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW
− Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
− Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
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materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia.
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. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
− Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji.
− Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
− Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
− Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu
robót.
− Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.
− Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
− Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym terenie.
3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki materiałów mogą
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji
poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
− Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
− Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
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co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
−

−
−

−
−

−

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
−
−
−

−

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
−

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
− Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
− Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
− Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
− Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
− Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki
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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 Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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,
− metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań),
− sposób i 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 Inspektorowi
Nadzoru.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
− rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i robót.
− Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
− Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST.
− Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
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kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor Nadzoru 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 rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

3. POBIERANIE PRÓBEK
− Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
− Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
− Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięta lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi
Zamawiający.
− Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
4. BADANIA I POMIARY
− Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
− Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
5. RAPORTY Z BADAŃ
− Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.
− Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.
6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
− Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
− Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
− Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych
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badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenia zgodności materiałów robót z
SST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.
7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW
− Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi
normami i SST.
− W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez SST, każda partia dostarczana do
robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie 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 Inspektorowi Nadzoru.
8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY.
a. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
b. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
c. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
d. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
e. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego),
− daty wstrzymania robót z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
− dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
f. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
g. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

KSIĘGA OBMIARU
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępniane na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
− protokoły przekazania terenu budowy,
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
− protokoły odbioru robót,
− protokoły z narad i ustaleń,
− korespondencję na budowie.
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 Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
− Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
− Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
− Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
− Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
według instrukcji Inspektora Nadzoru.
− Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz
Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora
Nadzoru.
2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
− Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo
wzdłuż linii osiowej.
− Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 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 Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.
3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
− Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Skierniewice, 2010 r.
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
kwalifikacyjne.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym
okresie trwania robót.

4. WAGI I ZASADY WAŻENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
− Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
− Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
− Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
− Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
− Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie osobnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
− Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
− Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
− Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
− Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbioru częściowego robót dokonuje się w terminach wyszczególnionych w harmonogramie wg
zasad jak przy odbiorze robót zanikających.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru
inwestorskiego.
Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜
(DU Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.). Powielanie bez zgody autora jest zabronione − SBPHU inz. Andrzej Lipiec
Skierniewice, 2010 r.
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Każdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem
zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upoważnioną pisemnie
przez Inwestora.
Do każdego odbioru cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty.
Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru robót.
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót).
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT
− Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
− Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
− Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w podpunkcie powyżej.
− Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
− W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
− W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
− W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (jeżeli
stosowne przepisy prawne a w szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzenia dla
zakresu prac będącego przedmiotem umowy):
a. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami i odstępstwami od projektu
wprowadzonymi przez Wykonawcę w trakcie w czasie trwania budowy oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
b. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
c. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
d. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze SST i ew.
PZJ,
e. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze SST i PZJ,
f. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
g. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜
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h. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
5. ODBIÓR POGWARANCYJNY
− Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
−
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
6. PRZYSTĄPIENIE DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystąpienie do użytkowania
obiektu budowlanego, na którego przebudowę wymagane jest pozwolenie, może nastąpić po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa wyżej jest
wymagana także, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed
wykonaniem wszystkich robot budowlanych lub, jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w art.49
ust.5 albo art. 51 ust 3.
Inwestor, w stosunku, do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów
szczególnych, organy:
1) Inspekcji Ochrony Środowiska,
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) Państwowej Inspekcji Pracy,
4) Państwowej Straży Pożarnej
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym.
Nie zajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Inwestor zawiadamiając o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub składając wniosek o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zobowiązany jest dostarczyć szereg dokumentów, o których
mowa jest w art. 57, w tym także "oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami" oraz
"protokoły badań i sprawdzeń". Powyższe oświadczenie kierownik budowy składa między innymi w
oparciu o dokumenty, którymi są protokoły odbioru robot specjalistycznych.
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany,
przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.
Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby,
instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano na
końcu każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową placu zabaw działce nr ew. 184 w miejscowości Bogusławki Duże gm.
Rawa Mazowiecka.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie placu zabaw i obejmują następujące asortymenty robót:
− zainstalowanie urządzeń zabawowych i towarzyszących,
− wykonanie stref bezpieczeństwa o nawierzchni naturalnej,
− zagospodarowanie terenu placu zabaw poprzez jego obsianie trawą i wykonanie nasadzeń.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w części B.00. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Technicznej, polskich norm („PN") oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wymagane jest zastosowanie urządzeń projektowanych i produkowanych zgodnie z PN-EN 1176-1:2001,
co należy udokumentować certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą wydanym przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby (art.21, ust 1 ustawy o badaniach i certyfikacji) lub
poświadczeniem producenta o zgodności z normą, dla poszczególnych urządzeń.
Materiałami stosowanymi do wykonania:
a) wyznaczenia krawędzi projektowanych konstrukcji i punktów wysokościowych mogą być;
− słupki betonowe,
− pale i paliki drewniane,
− rury metalowe,
b) wykonania koryt stref bezpieczeństwa i wywiezienia nadmiaru ziemi – nie występują,
c) profilowania i zagęszczenia podłoży pod nawierzchnie stref bezpieczeństwa – nie występują,
d) wykonania warstw odcinających stref bezpieczeństwa;
− piasek,
− miał,
− geowłóknina o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej,
− woda,
g) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa;
− naturalnej - obsiać trawą stosowaną do nawierzchni sportowych,
h) montaż urządzeń zabawowych i towarzyszących;
Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜
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− urządzenia zabawowe, winny być wykonane zgodnie z polskimi normami (zgodnie z wytycznymi
normy EN 1176 1 ÷ 7), posiadać certyfikaty, należy je zainstalować zgodnie z normami i
zaleceniami producenta wyrobu,
− urządzenia zabawowe instalować zgodnie ze specyfikacją podaną w Dokumentacji Projektowej,
urządzenia zamienne lub alternatywne po uzyskaniu opinii upoważnionego przedstawiciela
Inwestora i zgodzie Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”.
Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, zarówno
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących obiektów i urządzeń podziemnych, prace należy wykonać
ręcznie.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Montaż gotowych elementów, może wymagać zastosowania specjalistycznego sprzętu zalecanego przez
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego
dostarczenie.
Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach umożliwiających przemieszczanie się
bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczenia
gruntu (np. w rejonie stref korzeniowych).
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogólne warunki transportu podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową.
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane i
przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
Konstrukcje stalowe i z drewna, przed wysyłką z wytwórni powinny być odebrane protokolarnie i wysłane
w kolejności uzgodnionej z Wykonawcą.
Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasady kodeksu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”.
Roboty objęte zakresem wg punkcie 1.3 niniejszej SST realizować przy użyciu sprzętu wymienionego w
punkcie 3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane wybranej metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inwestora.
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie Inwestora.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2. WYZNACZENIE KRAWĘDZI PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
−
−
−
−
−
−

−

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.). Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów i tyczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą
odtworzone na jego koszt.
Zamawiający przekaże Wykonawcy lokalizację i współrzędne reperów.
Tyczenie krawędzi należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Krawędzie powinny być
wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległościach nie większych niż co 25 m.
Wyznaczone punkty na osi nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
projektowanych rzędnych.
W przypadku wystąpienia takiej potrzeby Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokościowe.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót w postaci słupków betonowych, w sposób
wykluczający osiadanie. Powinny być wyposażone w tablice zawierające określenie nazwy reperu i jego
rzędnej wysokościowej. Rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm.

5.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI NATURALNEJ STREF BEZPIECZEŃSTWA
−
−
−
−
−
−
−
−

Teren strefy bezpieczeństwa musi być oczyszczony z gruzu, zanieczyszczeń i wszelkiej roślinności
zielnej.
Teren ten powinien być wyrównany i splantowany, powierzchnia gleby poruszona grabiami
metalowymi lub wałem kolczatką.
W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania należy
uzupełnić lub wymienić grunt rodzimy na ziemię urodzajną.
Wysiew nasion należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września lub w innych okresach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 3kg na 100m2
Przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią wałem kolczatką lub grabiami i pokrycie 1 cm
warstwą substratu torfowego.
Po wysiewie i przykryciu nasion powierzchnia trawnika powinna być zwałowana lekkim wałem.
Należy użyć gotowej mieszanki nasion do nawierzchni sportowych.

5.9. MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
−
−
−
−
−
−

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów, powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomić właściciela urządzeń i Zamawiającego.
Wykopy chronić przed zawilgoceniem.
Zasyp wykopów wykonać warstwami z równoczesnym zagęszczeniem gruntu.
Fundamenty prefabrykowane posadawiać zgodnie z instrukcja producenta urządzeń.
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Elementy obetonowywane w gruncie, zalać betonem B-15. Urządzenia mocować nie wcześniej niż po
osiągnięciu 80% wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń zabezpieczyć
(unieruchomić) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej wytrzymałości.
Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta. Instrukcja montażu zostanie
przekazana Inspektorowi Nadzoru (Zamawiającemu) w celu umożliwienia sprawdzenia zgodności
montażu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
Inspektora Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
b. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
c. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Materiały i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Poszczególne etapy wykonania robót związanych realizacją placu zabaw powinny być odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych, podanych w Dokumentacji
Projektowej, mogą być uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku
Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inspektora Nadzoru.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST B.00
„Wymagania Ogólne”.
Roboty będą podlegać następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
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ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)
− ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem do
Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
podpunkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i
ewentualnych wyznaczonych robót poprawkowych zaleconych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
− DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
2. ustalenia technologiczne,
3. książki obmiarów (oryginały),
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z SST,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność powinna nastąpić zgodnie ze SST B.00 „Wymagania Ogólne”, na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜
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Cena (jednostkowa pozycji kosztorysowej) wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I. Roboty
ogólnobudowlane”, ITB wydanie III.
PN-EN 1176-1:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody
badań.
PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i
metody badań (Zmiana A1).
PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i
metody badań (Zmiana A2).
PN-EN 1176-2:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i
metody badań huśtawek.
PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek (Zmiana A1).
PN-EN 1176-3:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i
metody badań zjeżdżalni.
PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni (Zmiana A1).
PN-EN 1176-5:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i
metody badań karuzeli.
PN-EN 1176-5:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli (Zmiana A1).
PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli (Zmiana A2).
PN-EN 1176-6:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i
metody badań urządzeń kołyszących.
PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących (Zmiana A1).
PN-EN 1176-7:2000 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.
PN-EN 1177:2000
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wymagania bezpieczeństwa i
metody badań.
PN-EN 1177:2000/A :2004
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-707B-10100
Tynki zwykłe. Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-77/8931-12
Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
BN-78/6736-02
Beton zwykły. Beton towarowy.
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PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-B-19701:1997
Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
BN-79/6731-17
Cement. Metody badań. Oznaczanie ciepła uwodnienia.
PN-79/B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714.1
Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
PN-EN/1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-90/B-06254
Domieszki uszczelniające.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-H-93403/A1:1996 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary. Zmiany.
PN-91/H-93407
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
PN-H-93419:1997
Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.
PN-H-93452:1997
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. (HEB, HEA,
HEM).
PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i
odchyłki kształtu.
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje
kształtu i wymiarów.
PN-85/M-82101
Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-86/M-82144
Nakrętki sześciokątne.
PN-77/M-82005
Podkładki okrągłe zgrubne.
PN-72/M-85061
Śruby fundamentowe.
PN-EN ISO 12944-1-5-8:2001 Farby i lakiery . Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich.
PN-ISO 8501-1-7-2:1996(98) Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.
PN-71/H 04651
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja agresywności korozyjnej środowisk.
PN-70/H-97051
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa
domalowania. Ogólne wytyczne.
PN-70/H-97052
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa
domalowania.
PN-71/H-97053
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
PN-70/B-1216
Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-1208-1996
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.
PN-B-03215-1998
Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST.
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzenia terenu ze żwiru na działce nr ew. 184 w
miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa Mazowiecka.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem
utwardzenia terenu ze żwiru.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w części B.00. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW
Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wtedy, gdy stanowią nadmiar
objętości robót ziemnych i za zgodą Inspektora Nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały wywiezione przez
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych umową.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy oraz
nadmiar gruntów powinny być wywiezione przez Wykonawcę. Przydatność gruntów stwierdzi Inspektor
Nadzoru.

2. MATERIAŁY
− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST „Wymagania ogólne”.
− Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
− Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
− Obrzeża betonowe gatunku 1 o wymiarach 20 cm × 6 cm, które winny być wykonane z betonu klasy
B-30 i posiadać świadectwo zgodności z aprobatą techniczną (każda dostarczona na budowę partia).
Mogą być również stosowane obrzeża długości 75 cm.
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością <4%
oraz mrozoodpornością zgodnie z normą PN-B-06250:1988. Ponadto ścieralność betonu na tarczy
Boehmego powinna wynosić max 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
− długość - ±8 mm,
− szerokość i wysokość - ±3 mm.
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć i
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekraczać wielkości podanych poniżej:
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm
Szczerby i
uszkodzenia
krawędzi i
naroży

2
niedopuszczalne

ograniczających pozostałe powierzchnie:
- liczba max.

2

- długość, mm, max

20

- głębokość, mm, max

6

− Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane
w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych,
szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.
− Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzenia ze żwiru, wg PN-S-96023 są: kruszywo
naturalne zwykłe (pospółka do nawierzchni drogowych PN-B-11111) łamane zwykłe (tłuczeń i kliniec,
wg PN-B-11112), woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
Do wykonania utwardzenia ze żwiru należy użyć, następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11111 i
PN-B-11112:
• tłuczeń od 31,5 ÷ 63 mm,
• kliniec od 20 ÷ 31,5 mm,
• kruszywo do klinowania – kliniec od 4 ÷ 20 mm
• pospółka od 0 ÷ 63 mm
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do wykonania utwardzenia inne rodzaje kruszywa,
wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami
normy PN-B-11111 i PN-B-11112, określonymi dla klasy co najmniej II. Wymagania dla kruszywa
przedstawiono w tablicy 1 i 2 niniejszej specyfikacji.
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112.
Lp.

Klasa II

Klasa III

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż w:
− tłuczniu,
− klińcu,
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

35
40

50
50

35

35

2

Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % mm, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

2,0

3,0

3

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie więcej niż :
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

4

Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody
bezpośredniej, wgPN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [9], % ubytku
masy, nie więcej niż w:
nie bada się
− klińcu
30
nie bada się
− tłuczniu

1

Właściwości

4,0
5,0

10,0
10,0

Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712.
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1”, zgodnie
z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna
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zawierać zawiesiny.

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne podano w SST „Wymagania ogólne”.
Do wykonania, profilowania i zagęszczania koryta można stosować:
− sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta, (mogą być też koparki),
− drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć
zastosowania,
− walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do
zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu, lub inny sprzęt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Do wykonania warstwy odcinającej i podbudowy należy stosować:
− walce statyczne,
− płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.
Do ustawienia obrzeży oraz wykonania nawierzchni należy używać:
− betoniarki do wytwarzania zapraw (lub jej zakup w specjalistycznej wytwórni),
− wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania żwiru – po pierwszym ubiciu ubijakami
ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą uszkodzenie płyt.
i inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Wymagania ogólne podano w SST „Wymagania ogólne”.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportu
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonywania koryta.
Kruszywo należy dostarczać na teren budowy w sposób przeciwdziałający jego segregacji,
zanieczyszczeniem i chronione przed wpływami atmosferycznymi. Podczas transportu kruszywo powinno
być zabezpieczone przed wysypywaniem i rozpyleniem.
Prefabrykaty powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku
jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBÓT
−

5.1

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

WYZNACZENIE KRAWĘDZI PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
−
−
−
−
−
−

−

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.). Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów i tyczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą
odtworzone na jego koszt.
Zamawiający przekaże Wykonawcy lokalizację i współrzędne reperów.
Tyczenie krawędzi należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Krawędzie powinny być
wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległościach nie większych niż co 25 m.
Wyznaczone punkty na osi nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
projektowanych rzędnych.
W przypadku wystąpienia takiej potrzeby Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokościowe.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót w postaci słupków betonowych, w sposób
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wykluczający osiadanie. Powinny być wyposażone w tablice zawierające określenie nazwy reperu i jego
rzędnej wysokościowej. Rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm.

5.2

KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
−

−

−
−

−

−

−
−

−

5.3

Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkład.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania robót, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawilgoceniem, tj. aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie
prowadzenia robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu i spowoduje to ich trwałą nieprzydatność, Wykonawca ma
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony
grunt.
Roboty pomiarowe należy przeprowadzić zgodnie z opisem „Roboty przygotowawcze”.
Wykonywanie wykopów powinno się odbywać ręcznie lub mechanicznie. Należy uwzględnić
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoża powinno być ono oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Następnie należy
profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych przewidzianych w dokumentacji
projektowej sprzętem wskazanym w pkt. 3 lub innym zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru. W
miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemożliwe profilowanie należy wykonać ręcznie.
Ewentualne zaniżenie poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawi przez
spulchnienie podłoża na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, uzupełnienie gruntem
spełniającym wymagania dla górnej strefy korpusu w ilości niezbędnej i zagęści zgodnie z wymogami
niniejszej SST.
Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tą należy wykonać
walcami, ubijakami mechanicznymi lub innym sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,
zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu.
Zagęszczanie należy prowadzić, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża ≥ 1,00 dla
utwardzenia terenu zeżwiru, (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”). Układnie kolejnych warstw konstrukcji powinno nastąpić
bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z profilowaniem i zagęszczaniem koryta.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli
Wykonawca dopuści do naruszenia ukończonego koryta lub przeniknięcia nadmiernej ilości wilgoci do
podłoża gruntowego, to przywróci koryto do stanu spełniającego warunki niniejszej specyfikacji bez
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

WARSTWA ODCINAJĄCA
−
−

−

Podłoże pod warstwę powinno być przygotowane zgodnie opisem „Koryto z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża”.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy odcinającej powinny być wcześniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Ich
rozmieszczenie powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach
nie większych niż co 10 m.
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, ręcznie, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których
widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o
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odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy
przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać
od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej
krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Jeżeli materiał został nadmiernie
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie, a następnie powtórnie
zagęszczony zgodnie ze SST. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wykonanej warstwy w
dobrym stanie, aż do ułożenia kolejnej warstwy. Koszt ewentualnych napraw obciąża Wykonawcę
robót.

OBRZEŻA CHODNIKOWE
−
−
−
−

−

5.5

Wykonanie koryta należy rozpocząć od ich wytyczenia.
Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podsypkę wykonać przez zasypanie koryta piaskiem na grub. 10 cm i zagęszczenie z polewaniem wodą.
Stopa ludzka nie powinna pozostawiać wyraźnego śladu.
Obrzeża ustawić na warstwie podsypki w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni
obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnie z dokumentacją projektową. Zewnętrzna ściana obrzeża
bez ław betonowych powinna być po jego ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. Należy
je wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć
wodą. Spoiny te po wykonaniu muszą być pielęgnowane wodą. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość. Wzdłuż obrzeży wykonać nasypy wzmacniające z gruntu z korytowania
nawierzchni i zagęścić.
Wierzchnia warstwę nasypów wykonać z gleby żyznej i obsiać trawą.

NAWIERZCHNIA ZE ŻWIRU
−
−
−

−

Nawierzchnia ze żwiru będzie ułożona na warstwie odcinającej.
Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją
projektową.
Maksymalna grubość dolnej warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 10 cm.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość
projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczone.
Po uwałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć płytową zagęszczarkę wibracyjną o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 KN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna
być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem
drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i w wibrowywanie kruszywa drobnego należy
powtarzać, aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po
zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
−

Ogólne wymagania podano w SST „Wymagania ogólne”.
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno
w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.
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W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar
lub badanie.
Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów w zakresie
zgodności z niniejszą SST i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Niezależnie od posiadanego certyfikatu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6
próbek (kostek) dziennie.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych
w pkt 2. i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Należy sprawdzić:
• podsypkę - sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą SST,
• prawidłowość układania i ubicia nawierzchni ze żwiru wg pkt. 5 i na podstawie oceny wizualnej.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
• nierówności podłużne nie powinny przekraczać 0,8 cm; pomiar 4-metrową łatą zgodnie z
BN-68/8931-04,
• spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%,
• rzędne wysokościowe nawierzchni – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i
projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm,
• ukształtowanie osi – przesunięcie osi w planie w stosunku do projektowanej nie może przekraczać
±5 cm,
• szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi ± 5 cm,
• grubość podsypki - tolerancja ±1,0 cm.
Ponadto należy skontrolować:
• pomiar szerokości oraz powiązania spoin,
• kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych,
• prawidłowość ubicia nawierzchni ze żwiru.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych, podanych w Dokumentacji
Projektowej, mogą być uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku
Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inspektora Nadzoru.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST B.00
„Wymagania Ogólne”.
Roboty będą podlegać następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)
− ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem do
Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
podpunkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i
ewentualnych wyznaczonych robót poprawkowych zaleconych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
− DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
2. ustalenia technologiczne,
3. książki obmiarów (oryginały),
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z SST,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w SST „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych wg
punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Cena (jednostkowa pozycji kosztorysowej) wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-02205:1998
PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i
mieszanka
PN-B-11112
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-S-02205:1997
Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06250:1988
Beton zwykły.
PN-B-14501:1990
Zaprawy budowlane zwykłe.
BN–80/6775–03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawężniki i obrzeża.
PN-S-96023
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
PN-B-06712:1986
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-32250:1988
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
OST D-01.00.00. Roboty przygotowawcze. GDDP Warszawa 1998.
OST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. GDDP Warszawa 1998
OST D.04.02.01. Warstwa odsączająca i odcinająca. GDDP Warszawa 1998.
OST D.08.01.01. Krawężniki betonowe. GDDP Warszawa 1998
OST D.08.03.01. Obrzeża betonowe. GDDP Warszawa 1998.
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST.
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia terenu projektowanego placu zabaw na działce nr
ew. 184 w miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa Mazowiecka.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”.
− Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
− Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowały swoją jakość. Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych
magazynach, na utwardzonym podłożu.
− Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są listwy
drewniane strugane zakończone na okrągło, słupki ogrodzenia; drewniane o średnicy 100 mm, dla
furtek - o średnicy 120 mm,

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”.
Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wyżej wymienionych robót pozostawia się do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP i ppoż.

4. TRANSPORT
Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym.
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiały przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜
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Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową, Specyfikacją Techniczną oraz z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Ogrodzenie zostanie wykonane z elementów typowych. Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót
budowlanych.
Wykopy pod fundamenty słupków wykonać ręcznie, jako wykopy wąskoprzestrzenne, nie umocnione.
Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub
Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 15
cm większe od wymiarów słupka.
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to stopy pod słupki zagłębić
co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej jak 0,7 m (zagłębienie w przedziale 0,7-1,0 m).
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków ogrodzenia należy uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na odcinki modułowe zgodnie z
dokumentacją projektową i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby
odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
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.
Elementy ogrodzenia placu zabaw zabezpieczyć środkiem ochronnym o działaniu grzybo- i owadobójczym,
a słupki dodatkowo na długości która będzie zakopana w ziemi oraz ok. 15 cm ponad preparatem
bitumicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
−
−
−
−
−

−

−
−

Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości użytych materiałów i kontrolę jakości
wykonanych robót.
Wszystkie materiały użyte do realizacji robót powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodności. Wszystkie materiały dostarczone na budowę, które nie spełniają wymagań normowych będą
nie dopuszczone do wbudowania.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Roboty podlegają odbiorowi:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna),
b) w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót (kontrola końcowa).
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodności z dokumentacja i przepisami,
b) poprawnego montażu,
c) kompletności wyposażenia.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości
(atesty) i przedstawić je Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań
materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości
(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
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W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
e) prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu przęseł i
furtek),
f) poprawność ustawienia słupków.
Pomiary pomontażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia:
a) wysokość ogrodzenia,
b) rozstaw słupków i ich osadzenie w gruncie,
c) sprawdzenie montażu furtek.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez
Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
−
−

−
−

−

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrażone są w jednostkach
określonych w przedmiarze robót.
Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii
środkowej.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i
legalizacji.
Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty podlegają odbiorowi:
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiorowi końcowemu,
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
Odbiorowi robót podlegają:
− wykonanie ogrodzenia,
− wykonanie furtek,
− zabezpieczenie przeciwwilgociowe, grzybo- i owadobójcze.
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)
− ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem do
Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
podpunkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i
ewentualnych wyznaczonych robót poprawkowych zaleconych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
2. ustalenia technologiczne,
3. książki obmiarów (oryginały),
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z SST,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w SST „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych wg
punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Cena (jednostkowa pozycji kosztorysowej) wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
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wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13139:2003
PN-B-06712
PN-87/B-01100
PN-M-80026
PN-M-82054

Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i
badania.
PN-M-82054-03
Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST.
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