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B 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna B 00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane  

w ramach Umowy: Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele. 
 
Zakres robót budowlanych: 

  

• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 

• Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0) 

• Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii (45112400-9) 

• Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1) 

• Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (45112723-9) 

• Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (45316100-6) 

• Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5) 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu  

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Technicznej oraz 

Przedmiarze Robót zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny  

z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

 Specyfikacjami Technicznymi: 

B 01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  - 45111200-0 
B 01.02 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby - 45112210-0 

B 01.03 Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii wkopy/zasypy – 45112400-9 

B 02.00 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - 45233200-1 
B 03.00  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw – 45112723-9 
B 05.00  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego – 45316100-6 
B 06.00  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych – 45112710-5 

1.3.2.  Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 W różnych miejscach ST podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane 

normy i standardy winny być traktowane jako integralna część ST i czytane w połączeniu  

z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

 Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu 30 dni przed datą zamknięcia przetargu,  

o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

 Roboty należy wykonywać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

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

1.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
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głównych oraz reperów, Dziennik Budowy a także dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety ST.  

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty: 

- przedmiar robót 

- specyfikacje techniczne 

- opisy techniczne 

- podstawowe rysunki 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie 

zawierać: 
- po dwa egzemplarze projektu budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

 1. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

  2. Projekt zaplecza technicznego budowy 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora Inspektora Nadzoru), który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek.   

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i ST. 

 Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

 W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 

i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania budowy 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 własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

 l)   Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 2)  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

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

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

1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7.  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 świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8.  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 jest zobowiązany 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. 

1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Przetargowej. 

1.4.10.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez  Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby urządzenia i sieci lub jej elementy były w zadawalającym 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. 
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1.4.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.4.12.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

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

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile  

w Umowie 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 zasadniczo równy lub wyższy standard wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego 

przez Wykonawcę zatwierdzenia ze strony Inspektora Nadzoru.  

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 

równego lub wyższego standardu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych  

w dokumentach. 

Określenia podstawowe 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i zabawki zastosowane przy utworzeniu miejsca integracji powinny być w I 
gatunku. Wykonawca powinien okazać dokumenty potwierdzające zastosowanie materiały w tym 
gatunku. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania pn. Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele 

Inwestor: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń 
 

 
Biuro Usług Projektowo – Inwestycyjnych Leszek Piątkowski, Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581 

 

7 

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. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  

i formowaniu nasypów oraz rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane  

z celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 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.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 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 niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

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

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
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- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

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

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

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

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

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

   w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

lepiszczy, kruszyw itp., 

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

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

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

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 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 wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie 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 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do 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 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  

i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

2. 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 Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

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. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 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, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  

w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót i materiałów należy przyjmować zgodnie z zasadami przedmiarowania 

zawartymi w założeniach szczegółowych umiejscowionych w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie później 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, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
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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. 

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, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. 

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 uzupełniających w Robotach 

wykończeniowych, 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 ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

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: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy 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 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej  

i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków 

i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej B 00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 

Technicznej B 00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  

w Przedmiarze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 1579) 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz. 1570) 

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz. 2101) 

[5] Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 ze zmianami) 

[6] Warunki Ogólne. 

[7] Warunki Szczególne. 
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B 01.00 ROBOTY W ZAKRESIE RZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE (45111200-0) 

 
B 01.02 USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY (45112210-0) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 

związanych z usunięciem warstwy humusu przed rozpoczęciem realizacji zadania: Miejsce integracji  
i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji technicznej dotyczą wymagań dla prowadzenia prac związanych  

z usuwaniem warstwy humusu w zakresie robót przygotowawczych. 

1.4. Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 

polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej B 00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do usuwania warstwy humusu 
Następujący sprzęt powinien być stosowany przez Wykonawcę przy prowadzeniu prac związanych  

z usuwaniem warstwy humusu: 

- koparko-spycharka, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt ręczny do robót ziemnych – w miejscach w których prowadzenie 

mechaniczne prac jest niemożliwe, 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport humusu 
Warstwa humusu powinna zostać usunięta poza obszar prowadzenia robót przy użyciu koparko-spycharki  

i pozostawiona na placu budowy do późniejszego zagospodarowania terenu lub wg wytycznych inwestora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 

Z terenu przeznaczonego pod boiska sportowego należy usunąć warstwę humusu. 

5.2. Usuwanie warstwy humusu 
Przy usuwaniu warstwy humusu należy brać pod uwagę jej późniejsze użycie przy zagospodarowaniu terenu 

tj: zakładaniu trawników, sadzeniu drzew lub krzewów bądź przy innych robotach zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Nadmiar humusu zostanie zużyty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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Warstwę humusu należy usuwać mechanicznie przy użyciu koparko-spycharki. W szczególnych 

przypadkach, gdy zastosowanie maszyn uniemożliwia poprawne prowadzenie prac lub stwarza zagrożenie 

dla bezpieczeństwa pracy (zmienna grubość humusu, bliskość budynku) dodatkowo można prowadzić roboty 

ręcznie. Warstwa humusu powinna zostać usunięta w całej strefie robót ziemnych oraz w innych miejscach 

wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej lub podanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grubość usuwanej warstwy humusu powinna być zgodna z postanowieniami Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej lub poleceniem Inspektora Nadzoru stosownie do aktualnych warunków lokalnych. 

Warunki aktualne stanowią podstawę do obmiary robót związanych z usuwaniem warstwy humusu. 

Usunięty humus należy przechowywać w regularnych hałdach. Wykonawca powinien wybrać miejsce 

magazynowania humusu tak, aby zapewnić jego ochronę przed zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem przez 

pojazdy mechaniczne. Nie należy usuwać humusu podczas ulewnych opadów deszczu oraz tuż po nich  

z uwagi na możliwość zanieczyszczenia gliną lub gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola usuwania warstwy humusu 
Kontrola jakości robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięcie warstwy humusu ze strefy robót 

ziemnych jest kompletne. 

7. ODBIÓR 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

8. STOSOWNE UREGULOWANIA 

Nie dotyczy. 
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B 01.03 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV WYKOPY/ZASYPKI (45112400-9) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wykopów w gruntach kat.I-IV przy realizacji zadania: Miejsce integracji  
i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania wyszczególnione w tej części Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót ziemnych tj. 

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) do wykonania warstwy odsączającej oraz 

podbudowy. 

1.4. Definicje 
Wykopy liniowe – wykopy o szerokości 0,8÷2,5 m o pionowych ścianach 

Wykopy szerokoprzestrzenne – wykopy o głębokości do 4,0 m, których powierzchnia jest dostosowana do 

potrzeb rozwiązań projektowych 

Głębokość wykopu – różnica pomiędzy rzędną terenu i rzędną dna wykopu mierzona w osiach wykopu 

Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1,0 m 

Wykop średni – wykop o głębokości od 1,0 do 3,0 m 

Wykop głęboki – wykop o głębokości powyżej 3,0 m 

Składowisko na placu budowy – miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów 

usytuowane na placu budowy 

Składowisko poza placem budowy – miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów 

usytuowane poza placem budowy  

Zwałka – miejsce gromadzenia gruntu, który nie zostanie wykorzystany 

Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po zakończeniu robót związanych z wykonaniem konstrukcji 

części podziemnej budynku oraz izolacji 

Pozostałe definicje podstawowe występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne  

z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej B 00.00  „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Podział gruntów na: kategorie, rodzaj i charakterystykę, średnią gęstość w stanie naturalnym, narzędzia  

i materiały służące do odspojenia oraz wartości przeciętnego spulchnienia po odspojeniu zawiera poniższa 

tabela. 

 

Kateg. 
gruntu 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Średnia gęstość w stanie 
naturalnym Narzędzia i 

materiał do 
odspojenia gruntu 

Przeciętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej 
objętości kN/m3 t/m3 

a b c d e f 

I 

Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne niezależne 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

1,6 

1,2 

1,0 

1,2 

Szufle i łopaty 

5-15 

5,15 

20-30 

2-15 
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II 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 

plastycz. 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 

mm 

Torf z korzeniami do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz z piasku gliniastego z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

 

16,7 

16,7 

1,7 

1,8 

1,3 

1,1 

 

1,7 

1,7 

Łopaty, niekiedy 

motyki lub 

oskardy 

15-25 

15-25 

15-25 

20-30 

 

15-25 

15-25 

III 

Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiar. 

do 40 mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne, bez głazów 

18,6 

13,7 

13,7 

18,6 

 

17,7 

 

19,6 

1,9 

1,4 

1,4 

1,9 

 

1,8 

 

2,0 

Łopaty i oskardy z 

częściowym 

użyciem drągów 

stalowych 

20-30 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 
17,7 

19,6 

1,8 

2,0 

Popioły lotne zleżałe 
17,7 

19,6 

1,8 

2,0 

IV 

Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 

odpadkami drewna o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10 

% objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 

objętości gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 

głazami o masie do 10 kg 

16,6 

 

19,6 

20,6 

 

20,6 

16,7 

19,6 

 

19,6 

1,9 

 

2,0 

2,1 

 

2,1 

1,7 

2,0 

 

2,0 

Łopaty przy 

stałym użyciu 

oskardów i 

drągów 

stalowych, 

częściowo kliny i 

młoty 

25-35 

V 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
14,7 

19,6 

1,5 

2,0 

Oskardy i drągi 

stalowe, młoty 

pneumatyczne, 

częściowo lub 

całkowicie 

materiały 

wybuchowe 

30-45 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30 % 

objętości gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 

mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 

scementowane lub w blokach ponad 50 kg 

20,6 

 

17,7 

 

17,7 

2,1 

 

1,8 

 

1,8 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
16,7 

22,6 

1,6 

2,3 

Opoka kredowa miękka lub zbita 
16,7 

22,6 

1,6 

2,3 

Węgiel kamienny i brunatny 
41,8 

14,7 

4,2 

1,5 

Iły przewarstwione łupkiem 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny częściowo sypki 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

2,0 

2,0 

2,1 

2,2 

1,6 

VI 

Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

20,5 

22,6 

23,6 

22,6 

21,6 

2,8 

2,3 

2,3 

2,3 

2,2 

Młoty pneuma- 

tyczne i materiały 

wybuchowe lub 

materiały 

30-45 

45-50 

30-45 

45-50 

30-50 
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Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

21,6 

24,5 

18,6 

2,2 

2,6 

1,9 

wybuchowe 30-45 

45-50 

45-50 

VII 

Łupek piaszczysto wapnisty 

Piaskowiec ilasto - wapnisty twardy 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzały 

23,5 

23,5 

 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

2,5 

2,5 

 

2,5 

2,5 

3,0 

2,5 

Materiały 

wybuchowe 
45-50 

VIII 

Łupek plastyczny niespękany 

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapień twardy niezwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

25,5 

24,5 

2,6 

2,6 

2,6 

2,7 

2,6 

Materiały 

wybuchowe 
45-50 

IX 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto - 

krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 

spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs  

25,5 

 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5 

2,7 

 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

2,6 

2,6 

2,7 

Materiały 

wybuchowe 
45-50 

X 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
25,5 

26,5 

2,6 

2,7 

Materiały 

wybuchowe 
45-50 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt  

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

25,5 

27,4 

26,5 

26,5 

27,4 

27,4 

2,7 

2,8 

2,6 

2,8 

2,7 

2,9 

2,8 

2,8 

2,9 

2,9 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do robót ziemnych 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien wykazać się odpowiednim potencjałem do 

prowadzenia robót: 

- wykopy – koparko-spycharka 

- wykopy z odwozem gruntu – koparko-spycharka, samochody samowyładowcze 

- formowanie zwałki – koparko-spycharka 

- sprzęt do zagęszczania – ubijaki, zagęszczarki, wibratory powierzchniowe 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 
5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.  
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5.1.2. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót wykonać analizę gruntu celem 

potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową. 

5.1.3. Wykopy należy wykonywać metodą warstwową.  

5.1.4. Grunty pozyskane z wykopu w ilości przewidzianej do ponownego zużycia (zasypka wykopów) 

należy gromadzić wzdłuż wykopów lub na tymczasowych zwałowiskach w zależności od 

zagospodarowania terenu. 

5.1.5. Nadmiar gruntu, który nie zostanie zużyty do zasypania wykopów Wykonawca zobowiązany jest 

potraktować zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach”, tj. 

potraktować ziemię z wykopów jako odpad, określić kategorię odpadu po czym przekazać odpady 

posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności  

w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru – (na zwałkę – odległość  

5 km). 

5.1.6. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacją poszczególnych etapów budowy zgodnie  

z zatwierdzonym harmonogramem budowy. 

5.1.7. Roboty powinny być prowadzone w dobrych warunkach atmosferycznych. 

5.1.8. Po zakończeniu zasypki wykopów należy przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

5.2. Wytyczne dotyczące zagęszczenia 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu po zasypaniu wykopów nie powinien być mniejszy niż (Is) = 0,98. 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopów powinna umożliwiać prowadzenie prawidłowego odwodnienia 

wykopu w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Podczas robót ziemnych Wykonawca powinien utrzymywać prawidłowy spadek umożliwiający szybki 

odpływ wody z wykopu. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę możliwość wpływu kolejności i sposobu 

wykonywania wykopów oraz terminów prowadzenia innych robót na przestrzeganie wymagań dotyczących 

odwodnienia wykopów podczas robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robót ziemnych 
Kontrola prowadzenia wykopów polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w tej 

specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odwodnienie wykopów podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu, 

b) dokładność wykonywania wykopów, 

c) zagęszczenie zasypki wykopów. 

6.2.1. Kontrola odwodnienia 

Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji opisanymi w pkt. 5  

i zgodności z Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód opadowych, 

- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód gruntowych (nasiąkań). 

6.2.2. Kontrola jakości prowadzenia robót 

Działania dotyczące kontroli jakości prowadzenia robót określone są w pkt. 6. 

6.3. Testy dotyczące odbioru robót ziemnych 
6.3.1. Minimalna częstotliwość i zakres prowadzenia testów i pomiarów 

1) Pomiar szerokości dna:  

 Pomiar taśmą w trzech miejscach początek, środek i koniec wykopu oraz w miejscach wątpliwych 

2) Pomiar pochylenia dna: 
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 Pomiar rzędnych niwelatorem co najmniej w pięciu punktach, narożniki i środek wykopu oraz  

w miejscach wątpliwych 

3) Zagęszczenie zasypanego wykopu: 

 Współczynnik zagęszczenia dla całości zasypanego wykopu 

6.3.2. Szerokość dna 

Szerokość dna nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±5 cm 

6.3.3. Pochylenie dna  

Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokości rzędnych przy użyciu niwelatora nie może różnić się od 

rzędnych projektowanych o więcej niż ±0,5 cm. 

6.3.4. Zagęszczenie gruntu   

Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż (Is) = 0,98 

7. ODBIÓR 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

8. STOSOWNE UREGULOWANIA 

8.1. Normy 
1) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

3) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze 

4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

8.2. Inne dokumenty 
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 rok „O odpadach” (Dz.U. 2016 poz. 1987) 

2) Wykaz stosowanych uregulowań podany jest w Specyfikacji Technicznej B 00.00  
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B 02.00 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI (45233200-1) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonywaniem zadania: Miejsce integracji i lokalnej aktywności  
w miejscowości Zabiele. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad: 

− wykonanie warstwy odsączającej z pospółki 0/31,5mm, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, 

− wykonanie miejsca na ognisko z kostki kamiennej granitowej nieregularnej, 

− wykonanie obramowania miejsca na ognisko z klinkieru drogowego, 

− ustawienia obrzeży betonowych 8x30x100cm, 

− wykonanie miejsc utwardzonych z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano 

w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materiały powinny być w I gat. Wykonawca powinien okazać dokument potwierdzający 
zastosowanie materiały w tym gatunku. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Kostka betonowa  bezfazowa  

Kostka betonowa bezfazowa ogólnie dostępna, bez widocznych uszkodzeń, spękań, zarysowań, itp., grubości 

6cm, dwuwarstwowa, z wierzchnią warstwą odporną na ścieranie. Betonowa kostka brukowa musi posiadać 
aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym. 

Cechy fizykochemiczne kostki: 

a) wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach co najmniej: 

− średnia z sześciu kostek - 60MPa 

− najmniejsza pojedynczej kostki – 50MPa 

b) nasiąkliwość wodą nie więcej niż – 5% 

c) odporność na zamrażanie, po 50 cyklach: 

− pęknięcia próbki – brak 

− strata masy, nie więcej niż – 5% 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek na zamrażanie, nie więcej  

niż – 4% 

d) ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niż – 4mm 

2.2.2. Obrzeża trawnikowe 8x30x100cm. 

Betonowe ogólnodostępne na rynku. 

Obrzeża powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01. 

a) Wymagania cech fizykomechanicznych: 

− klasa betonu B25 lub B30 

− nasiąkliwość mniejsza niż 5% 
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− odporność na działanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3% 

2.2.3. Pospółka 0/31,5mm. 

Pospółka powinna odpowiadać normie BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i pospółka". 

2.2.4. Kruszywo łamane 31,5/63mm. 

Do wykonania warstwy należy użyć kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego 

lub kamieni narzutowych i otoczaków. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować 
żwiry i mieszanki. Kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  
Uziarnienie kruszywa. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia. Skład ziarnowy 

kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15. 

 
Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 

63 100 

31,5 78-100 

16 58-87 

8 42-70 

4 30-54 

2 21-41 

0,5 10-23 

0,075 3-10 

 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 

może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Właściwości kruszywa. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 i 2. 

 

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-S-06102:1997  
 

L.P. Wyszczególnienie właściwości 

Kruszywa łamane 

Podbudowa 

zasadnicza 

Badania wg 

1 2 3 4 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej niż od 2 do 10% PN-EN 933-1 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5% PN-EN 933-1 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż 35% PN-EN 933-4 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż 1% PN-EN 1744-1 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą l lub 

II wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) 
od 30 do 70% PN-EN 933-8 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles  

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż  
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do ubytku 

masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż 

35% 

30% 
PN-B-06714/42 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3% PN-EN-1097-6 

8 
Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie 

więcej niż 
5% PN-EN-1067-1 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 1% PN-EN 1744-1 

10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż 
przy zagęszczeniu Is > 1 ,00 

przy zagęszczeniu Is > 1 ,03 

 

80% 

120% 

PN-S-06102;  

załącznik A 
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Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej 

wg normy PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

 

Lp. Cecha Wartość Badania wg 

1 2 3 4 

1 Kształt kruszywa grubego - maksymalne wartości wskaźnika płaskości ,  FI35 PN-EN 933-3 

2 
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych 

oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym; , tab. 7 C 50/30
1)

 PN-EN 933-5 

3 Odporność na rozdrabnianie kruszyw grubych, kategoria nie wyższa niż LA35 PN-EN 1097-2 

4 Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16;  F4 PN-EN 1667-1 

 
1) 

Frakcje kruszywa do podbudowy pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie 

mniej niż 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię. 
2.2.5. Kostka kamienna. 

Kamienna kostka drogowa wg PN-EN-1342:2003 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej 

nieregularnej wg PN-S-96026 

2.2.6. Klinkier drogowy. 

Bruk klinkierowy zgodny z PN-EN 1344:2002 Ceramiczna cegła drogowa. Wymagania i metody badań. 
 

Kolor  - czerwono-brązowy 

Wymiary  - 200x100x52 mm 

Masa  - ok. 2,3 kg/szt. 

Zużycie  - ok. 48 szt./m² 

Nasiąkliwość  - < 6 % 

Gęstość objętościowa czerepu  
 - 2,00 kg/dm3 (wartość średnia); 

 - 1,9 kg/dm3 (wartość jednostkowa) 

 

Rozpiętość wymiarowa   – klasa R1; 

Obciążenie niszczące    – klasa T4; 

Odporność na ściskanie   – klasa A3; 

Mrozoodporność    – klasa FP 100; 

Współczynnik przyczepności   – klasa U3; 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania placu utwardzonego 
Wykonawca przystępujący do wykonania placu utwardzonego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• środkami transportu do przewozu materiałów drobnych 

• drobny sprzętem pomocniczym 

• niwelator 

• zagęszczarka 

Wykonawca przystępując do ustawienia obrzeży trawnikowych na ławach z oporem powinien dysponować 
drobnym sprzętem pomocniczym a prace powinny być prowadzone ręcznie. 

Prace związane z układaniem kostki betonowej będą prowadzone ręcznie przy użyciu drobnych ręcznych 

narzędzi oraz zagęszczarki płytowej zabezpieczonej gumą. 

4. TRANSPORT 

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

4.2. Wymagania szczegółowe dla transportu materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 

czynników atmosferycznych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Ustawienie obrzeża trawnikowego 
5.2.1.  Wykonanie koryta 

Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.2.2. Wykonanie betonowej ławy z oporem pod obrzeża betonowe 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C16/20 na podsypce piaskowej we wcześniej 

przygotowanym korycie gruntowym wykonanym ręcznie. Beton powinien być dostarczany jako gotowy 

produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego celu przystosowanych pojazdach.  

W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania 

odpowiedniej receptury na dany beton. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, 

zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonanie ławy betonowej polegać będzie na rozścieleniu dowiezionego (lub wytworzonego własnym 

sumptem) betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wymiarami oraz kształtem powinna 

odpowiadać założeniem projektowym. 

5.2.3. Podsypka  

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu.  

5.2.4. Ustawienie obrzeży betonowych 
Obrzeża betonowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 

powierzchni krawężnika 12cm od nawierzchni zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Optymalna spoina powinna wynosić 5 mm, jednakże dopuszcza się spoiny do 10 mm. Należy wypełnić je 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 

Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

5.3. Układanie placów i chodników z kostki betonowej 
Podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej należy wykonać z kruszywa naturalnego łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu równej 20 cm. 

Pod warstwą podbudowy wykonać odsączającą z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0/31,5mm. 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 

wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4, o grubości warstwy 5 cm  

w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm 

wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z kostki betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 

oddana do użytkowania. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu jakości używanych 

materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać: 
• badanie dostaw materiałów 

• jakości zastosowanych materiałów 

• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 

• odbiór robót zanikających 

• ocenę estetyki wykonanych prac 

• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

• dokładność i staranność wykonania prac 

6.3. Kontrola jakości wykonania nawierzchni z kostki betonowej 
6.3.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300m
2 

ułożonej powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m chodnika lub 

placu postojowego. Dopuszczalny prześwit pod łata 4m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 50m. 

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300m
2
 nawierzchni w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m. 

6.4. Kontrola wykonania ustawienia obrzeży trawnikowych 
6.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 

długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy normy. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.4.2. Badania w czasie robót 

a) ustawienia obrzeża trawnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

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

 - niwelety głównej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m dł. obrzeża, 

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

  badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

− m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej, 

− mb (metr bieżący) ustawionego obrzeża trawnikowego, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena obejmuje: 

− dostawę materiałów 

− prace pomiarowe 

− roboty przygotowawcze 

− wyznaczenie zakresu prac, 

− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem bhp, 

− obsługa geodezyjna 

− wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

− wykopanie rowków pod obrzeże 

− wykonanie ław pod obrzeże 

− ustawienie obrzeży w pionie 

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

− ułożenie nawierzchni utwardzonych 

− pielęgnacja nawierzchni utwardzonych 

− zaszlamowanie nawierzchni utwardzonych 

− wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 

− obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 

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

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów drogowych CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982 
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B 03.00   ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
(45112723-9).  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonywaniem placu zabaw przy realizacji zadania: Miejsce integracji  
i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad: 

− dostawy i montażu elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery i regulamin 

placu zabaw), 

− dostawy i montażu elementów zabawowych, 

− dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, 

− dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej 

− dostawy i montaż drewnianej wiaty ogrodowej,  

− dostawy i montażu betonowego grilla ogrodowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano 

w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1 Urządzenia małej architektury i elementy zabawowe 

Jakość pierwsza wszystkich elementów i urządzeń. 
Rozwiązania systemowe jednego producenta spełniające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa, 

legitymujące się pełnymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania i użytkowania w miejscach 

publicznych. 

• huśtawka łańcuchowa mieszana 1 szt.  
• bujak na sprężynie dwuosobowy 1 szt.      
• bujak na sprężynie jednoosobowy 1 szt.      
• tablica - regulamin użytkowania  1 szt. 
Podstawowe surowce użyte do wykonywania zabawek: konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo  

i malowane proszkowo, złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja 

śrub i zabezpieczeń), sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, wszystkie 

śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego na 

uderzenia i niepalnego tworzywa, części z tworzyw sztucznych HPL i HDPE odporne na działanie słońca 

oraz niskich i wysokich temperatur. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Wszelkie olinowania z lin 

polipropylenowych z rdzeniem stalowym. Fundamenty betonowe. 

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie 

budowlanym pod względem: 
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- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 

- parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.), 

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg strefy bezpieczeństwa, 

wysokości upadkowej, itp.), 

- wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). 

Urządzenia i zestawy zabawowe maja być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do 

przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie 

budowlanym będą miały zbliżony wygląd. 

 

Wszystkie urządzenia zastosowane w miejscu integracji powinny być wykonane zgodnie z wymogami 
normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).    
 
Wszystkie zabawki zastosowane przy realizacji miejsca integracji powinny być w I gatunku. 
Wykonawca powinien okazać dokumenty potwierdzające zastosowane materiały w tym gatunku. 
 

2.2.2 Urządzenia siłowni zewnętrznej w tym dla osób niepełnosprawnych (elementy małej architektury). 

• rower do ćwiczenia rąk i nóg+pylon+sztanga do wyciskania (dla osób niewpełnosprawnych)  - 
zestaw 1 

• wyciskanie siedząc+pylon+wyciąg górny  - zestaw 1 
• piechur+pylon+orbitrek - zestaw 1 
Podstawowe surowce użyte do wykonywania urządzeń siłowni: konstrukcje stalowe ocynkowne ogniowo  

i malowane proszkowo, złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja 

śrub i zabezpieczeń), 
Pylon - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur. Między nogami dwie blachy do 

mocowania urządzeń po obu stronach, jak również  blachy na których powinna być umieszczona czytelna 

instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta. 

Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. 

Siedziska, i pedały wykonane ze stalowej blachy z otworami. Siedziska, pedały i oparcia mogą być 
wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). 

Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy 

urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed 

odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 

W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego, winny być 
zastosowane sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory). 

Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu.  

Urządzenia powinny być wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym 

świadectwem lub certyfikatem. Urządzenia powinny być bezpieczne dla dzieci, dorosłych i seniorów  

w podeszłym wieku.  

Urządzenia siłowni zewnętrznej mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do 

przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie 

budowlanymi będą miały zbliżony wygląd. 

2.2.3 Ławki parkowe i kosze na śmieci. 

• kosze na śmieci gospodarcze - 2 szt. 
• ławki parkowe - 4 szt. 
Kosz na śmieci o pojemności 50l ±5%, wykonany z blachy ocynkowanej malowany farbami proszkowymi 

obudowany elementami z płyt HPL, kosz kotwiony do podłoża za pomocą fundamentu betonowego – słupek 

z kotwą. 

Ławki stalowe ocynkowane ogniowo z materiałów o wysokiej jakości, malowane proszkowo. Siedzisko  

i oparcie wykonane z elementów HPL. Dopuszcza się ławki o konstrukcji żeliwnej z wypełnieniem siedziska 

i oparcia elementami drewnianymi. Drewno na ławki  zabezpieczone trzykrotną warstwą lakierobejcy.  

Parametry ławek 

całkowita długość ławki – 180cm ±2%. 
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szerokość ławki – 60cm±2%. 

wysokość całkowita – 75cm±2%. 

wysokość siedziska – 40cm±2%. 

szerokość siedziska – 40cm±2%. 

długość siedziska – 180cm±2%. 

Ławka powinna być przystosowana do montażu na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy ławki.   
2.2.4 Stojaki na rowery. 

• stojak na rowery 5-cio miejscowy  2 szt. 
typowy stojak na rowery wykonany z elementów stalowych z powłoką antykorozyjną w postaci 

ocynkowania ogniowego. 

stojak na rowery – 5 stanowiskowy 

całkowita długość – 175 do 200cm. 

szerokość  – 30 do 50cm. 

sposób mocowania do podłoża – za pomocą kotew 

sposób parkowania - jednostronny 

2.2.5 Elementy małej architektury wykonane z betonu. 

• betonowy grill ogrodowy - 1 szt. 
Grill ogrodowy. 

Wymiary grilla:   

Wysokość 205 cm; 

Szerokość blatu 102x52cm;  

Ruszt 52x33cm; 

Dopuszcza się rozbieżność wymiarów +/-2%. 

Grill należy wykonać jako żelbetowy z betonu klasy C25/30 z najwyższej jakości kruszyw z dodatkiem 

plastyfikatora. Grill swoim wyglądem winien przypomina naturalny kamień. Grill powinien być malowany 

farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Grill w zestawie winien zawierać palenisko i ruszt. 

Możliwość regulacji rusztu na 3 poziomach. 

2.2.6 Elementy małej architektury - wiata ogrodowa. 

1. Fundamenty 

− Pod słupy wykonać bloki fundamentowe o wymiarach 40x40 cm, z betonu C16/20. Posadowienie 

wiaty względem zera wiaty „–1,10” = 104,30 m  n.p.m., 

− W blokach fundamentowych osadzić kotwy typu U do osadzenia słupów 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

2. Konstrukcja – elementy z drewna klasy C30 malowane dwukrotnie lakierobejcą i dodatkowo 

1 raz lakierem bezbarwnym do zewnętrznego stosowania. 

− słup 12x12cm,  

− oczep 12x24cm, 

− jętka 6x12cm, 

− krokiew 6x12cm, 

− płatew kalenicowa 12x12cm, 

− miecz 10x10cm, 

Dach dwuspadowy o spadku połaci dachowych 25º . 

3. Konstrukcja drewniana, zabezpieczona środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi. Krycie dachu 

dachówką bitumiczną na pełnym deskowaniu. 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania zagospodarowania terenu 

Wykonawca przystępujący do wykonania zagospodarowania terenu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• środkami transportu do przewozu materiałów drobnych 

• drobny sprzętem pomocniczym 

• niwelator 

Wykonawca przystępując do ustawienia obrzeży betonowych na ławach z oporem powinien dysponować 
drobnym sprzętem pomocniczym a prace powinny być prowadzone ręcznie. 

Wykonawca przystępując do montażu elementów zabawowych placu zabaw oraz elementów małej 

architektury powinien dysponować drobnym sprzętem podręcznym umożliwiającym odpowiedni montaż 
urządzeń. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Wymagania szczegółowe dla transportu materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 

czynników atmosferycznych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Montaż urządzeń małej architektury i elementów zabawowych 

Urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury powinny zostać zamontowane przez ich Producenta 

lub firmę posiadającą zezwolenie producenta na montaż jego urządzeń. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu jakości używanych 

materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać: 
• badanie dostaw materiałów 

• jakości zastosowanych materiałów 

• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 

• odbiór robót zanikających 

• ocenę estetyki wykonanych prac 

• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

• dokładność i staranność wykonania prac 

6.3. Kontrola montażu urządzeń małej architektury i elementów zabawowych 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- sprawdzenie pionowości, 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- technicznych dokumentów kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodności lub inne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

− szt. (sztuka) zamontowanego elementu zabawowego lub małej architektury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena obejmuje: 

− dostawę materiałów 

− prace pomiarowe geodezyjne 

− roboty przygotowawcze (drogi tymczasowe) 

− wyznaczenie zakresu prac, 

− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem bhp, 

− zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

− dostawę i montaż elementów zabawowych i małej architektur 

− wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych (ustawienie rusztowań) 
− obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

10.2. Instrukcje i certyfikaty producentów 

Karty techniczne producenta zabawek. 
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B 05.00   INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 
(45316100-6) 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z budową 
oświetlenia zewnętrznego, w ramach zadania Miejsce integracji  i lokalnej aktywności w miejscowości 
Zabiele. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę: 
- oświetlenia zewnętrznego 

1.4.Określenia podstawowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano 

w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej. 

Producent określonego dokumentacją systemu powinien posiadać aktualne certyfikaty odpowiednich 

jednostek badawczych. 

2.2 Lampa solarna 

Słup aluminiowy wys. 5m z fundamentem prefabrykowanym oraz wysięgnikiem o kącie nachylenia 15° 

Oprawa: 

Moc: LED - 30W (384LED)  

Żywotność min. 50 000 godz.,  

Panel solarny - 47W żywotność min. 10lat 

Strumień świetlny: min. 3000 lm 

Temperatura barwowa: 6000-6500K 

Stopień ochrony: IP 65 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST "Wymagania 

ogólne". 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00 

"Wymagania ogólne". 

4.2 Środki transportu . 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą 
jakość robót: 
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- Samochód skrzyniowy, 

- Samochód dostawczy, 

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w czasie transportu. 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się 
na środkach transportu. 

4.3 Odbiór materiałów na budowie. 

- Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi  

i protokołami odbioru technicznego. 

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  

z danymi producenta. 

- W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich 

wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora nadzoru (dozór techniczny robót). 

- Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być użyte. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót uwzględ-

niający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z określonym wyżej zakresem.  

5.2 Montaż słupów aluminiowych 

Słupy aluminiowe należy montować na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych do tych słupów, 

zgodnie z dokumentacją producenta. 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu 

zamieszczonymi w DTR. Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm warstwie betonu 

B10. Przed przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, na której ustawiony będzie słup. 

Zasypywanie fundamentów gruntem warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić 
minimum 0,85 według PN-S-02205. Na słupach zamontować wysięgniki i naświetlacze według PT. 

5.3 Montaż elementów oświetlenia – wysięgniki, panele i lampy 

Elementy systemu oświetlenia należy montować ściśle według DTR tych urządzeń. 

5.4 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami.  

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
- Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową; 
- Próby funkcjonalne; 

6.2 Zasady wykonania kontroli robót 

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

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 

robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi nadzoru 

zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 

badania. 

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru i Użytkownika. 

6.3 Kontrola prawidłowości wykonania robót 

Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z wieloarkuszową normą PN-IEC 60364. 
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Prawidłowość wykonania robót instalacji elektrycznych należy potwierdzić sprawdzeniami odbiorczymi 

zgodnie z normą PN-IEC-60364-6-61:2000. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ST B-00.00 Wymagania ogólne. Obmiar robót 

obejmuje całość instalacji elektrycznych. 

Jednostką obmiarową jest: 

- dla słupów aluminiowych 1kpl 

- dla pomiarów i prób 1pomiar 

Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe  

w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1 Rodzaje odbiorów 

Odbiór instalacji monitoringu zewnętrznego: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- Odbiór wstępny; 

- Odbiór końcowy; 

- Odbiór pogwarancyjny. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegający zakryciu 

Według ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.3 Odbiór wstępny 

Według ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- Aktualną Dokumentacją Powykonawczą, 
- Protokoły z dokonanych pomiarów, 

8.4 Odbiór końcowy 

Według ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane są w projekcie umowy. Płatność należy przyjmować 
na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- montaż słupów aluminiowych; 

- montaż elementów oświetlenia; 

- pomiary i próby. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania 

robót obejmuje komplet i są to: 

- Roboty pomiarowe; 

- Roboty przygotowawcze; 

- Dostawę i montaż słupów aluminiowych z fundamentami; 

- Dostawę i montaż elementów oświetlenia wraz z panelami;  

- Wykonanie pomiarów elektrycznych i prób funkcjonalnych; 

- Utrzymanie urządzeń do czasu ich odbioru ostatecznego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania pn. Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele 

Inwestor: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń 
 

 
Biuro Usług Projektowo – Inwestycyjnych Leszek Piątkowski, Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581 

 

36 

2. PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe - terminy i definicje 

3. PN-EN 40-3:2004 Słupy oświetleniowe 

4. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe 

5. PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne 

6. PN-EN 61215:2005 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego 

7. PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) 

10.2 Zarządzenia i przepisy  

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności z dn. 30.08.2002 Dz.U. 2016 poz. 655 
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B 06.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW 
ZIELONYCH (45112710-5) 

 

1. WSTEP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ogrodniczych związanych z wykonywaniem zadania: Miejsce integracji i lokalnej 
aktywności w miejscowości Zabiele. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
W zakres prac objętych niniejsza specyfikacja wchodzą prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew, 

krzewów, traw. 

-  zakup i dostawa drzew i krzewów iglastych – wybór I, 

-  sadzenie krzewów iglastych, do dołów ø 0,5 m z zaprawą dołów ziemią urodzajna kwaśną do połowy 

- sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim do dołów ø0,5m z zaprawą dołów ziemią urodzajna kwaśną 
do połowy, 

1.4.  Określenia podstawowe 
-  Drzewa – rośliny zdrewniałe, wytwarzające jeden lub więcej pni, rozgałęziających się na pewnej 

wysokości: 

 Korona – zespół konarów i gałęzi. Korony mogą przybierać różne formy, uzależnione od gatunku  

i odmiany, bądź być formowane w szkółce, 

 Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa, 

 Pień – nierozgałęziona dolna cześć przewodnika miedzy powierzchnią ziemi, a początkiem korony. 

Wysokość pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u drzew alejowych musi wynosić min.  

180 cm, 

 System korzeniowy – podziemna cześć rośliny, 

 Bryła korzeniowa – część systemu korzeniowego wykopana razem z ziemia, 

 Szyjka korzeniowa – krótki odcinek rośliny na granicy miedzy pędem, a korzeniem. 

 Odrosty korzeniowe - pędy nadziemne rozwijające się z pączków przybyszowych lub paków śpiących na 

korzeniach. 

 Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie 

wykształconym przewodnikiem, 

 Forma wielopienna – forma drzewa, która ma kilka pni wyrastających do wys. 50 cm nad szyjką 
korzeniową, 

 Forma szczepiona/pienna – forma krzewu lub drzewa szczepiona na podkładce. 

 Szczepienie to polega na łączeniu systemu pędowego szlachetnych odmian roślin ozdobnych z systemem 

korzeniowym formy dzikiej, uzyskanej z nasion, należącej do tego samego gatunku; gałązka formy 

szlachetnej pełni funkcje tzw. zrazu, natomiast pień formy dzikiej stanowi podkładkę; zraz zrośnięty  

z podkładką tworzą tzw. szczep, który daje nową roślinę. 
-  Krzewy - Wielopędowe, zdrewniałe rośliny, nie wytwarzające pnia. Ich główne pędy powinny wyrastać 

nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową. 
-  Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzew utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, wymagana wysokość krzewów liściastych 

0,5m. 

-  żywopłot - Forma ogrodzenia, przegrody utworzona z gęsto posadzonych drzew lub krzewów. 

Przycinany, to żywopłot formowany, nie przycinany - nie formowany. 

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

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

w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien przekraczać  
2 miesięcy 
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-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

-  dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm. 

-  Materiał roślinny – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. Sadzonki drzew liściastych i iglastych, krzewów liściastych i iglastych, krzewów róż, bylin  

-  Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie, bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roślin 

-  Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 

-  Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 

1,8 do 3,0m z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. Korona drzew do sadzenia 

w ciągach ulicznych uformowana na wysokości 2,0-2,2m o obwodzie pnia min. 14cm, mierzona na 

wysokości 1,3m 

-  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w tym 

materiał roślinny 

-  Rośliny do stosowania na formowane żywopłoty – drzewa i krzewy charakteryzujące się łatwością 
równomiernego zagęszczania się po przycięciu. W zależności od gatunku, odmiany i wieku, niektóre 

rośliny wymagają zagęszczenia pędów już w szkółce. 

-  Rośliny formowane - Drzewa i krzewy, które są specjalnie przycinane w trakcie produkcji, w celu nadania 

im pożądanego kształtu, np.: kuli, stożka czy przestrzennej spirali. Do formowania używane są także 

czasami pręty, siatki lub inne elementy konstrukcyjne. Dla podtrzymania uzyskanego kształtu należy 

prowadzić regularną pielęgnację (cięcie). 

-  Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy  

-  Byliny – wieloletnie Rośliny zielone, najczęściej tracące na zimę części nadziemne i zimujące w postaci 

części podziemnych lub przyziemnych, często jako podziemne organy przetrwalnikowe – kłącza, bulwy, 

cebule, z których na wiosnę rozwijają się nowe pędy nadziemne. 

-  Rośliny pnące - Rośliny, które dzięki właściwościom czepnym lub pnącym, mogą piąć się po 

konstrukcjach lub po gładkich powierzchniach pionowych. 

-  Rośliny okrywowe - Rośliny okrywowe, tworzące zwartą warstwę rośliny zielne lub niskie krzewy, 

okrywające podłoże, chroniące je przed zachwaszczeniem, erozją i degradacją; rośliny okrywowe pełnią 
funkcje biologiczne, estetyczną i gospodarczą (np. bluszcz pospolity, barwinek, bodziszek 

wielokorzeniowy i bodziszek czerwony, gajowiec żółty oraz takie paprocie, jak orlica pospolita i 

narecznica samcza). 

-  Rośliny zimozielone - Rośliny zimozielone to rośliny utrzymujące zielone liście przez cały rok; w strefie 

umiarkowanej przykładami roślin zimozielonych są gatunki z takich rodzajów, jak: sosna, świerk, 

-  Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roślin trawiastych równomiernie pokrywających podłoże, 

wśród których przeważają gatunki traw o małym przyroście masy, lecz gęstych pędach oraz silnie 

rozgałęzionym systemie korzeniowym, tworzące warstwę roślinną przypominającą kobierzec. Dzięki 

regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielęgnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie 

aby mógł pełnić funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne 

-  Humus - Próchnica, szczątki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni 

gleby), pozostające w różnych stadiach rozkładu, czyli humifikacji (biodegradacja). 

-  Wysokość rośliny – Długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny. 

-  Szerokość rośliny - Odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiału roślinnego 
Materiał roślinny pozyskiwany będzie ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin, 

opartych na produkcji z rodzimego materiału wyjściowego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinnego. 

-  Wielkość drzew: obwód pnia min. 16 – 18 cm, średnica bryły korzeniowej 60 cm, wysokość pnia min.  

2,20 m, prosty pień i korona typowa dla gatunku. Przewodnik wykształcony od korzeni do pąka 

szczytowego i równomiernie rozłożone pędy korony. 

-  Krzewy iglaste i liściaste z pojemników min. C3 – C5 wybór I. Rośliny powinny być zgodne z norma  

PN-R-67023, PN-R-67022 dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki 

szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
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szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. Bryła korzeniowa powinna być dobrze 

przerośnięta, nieuszkodzona i mieć wygląd charakterystyczny dla gatunku. Pędy nie powinny być 
przycięte chyba, że dopuszcza się przycięcie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi. 

-  Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod 

względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02, 

Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

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

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

w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien przekraczać  
2 miesięcy 

-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

-  dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm. 

2.3. Nawozy 
Nawozy mineralne powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym składem chemicznym  

(zawartość azotu, fosforu, potasu, N.P.K) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Ilość, termin oraz 

mieszanka nawozowa uzależniona jest od zasobności zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostać 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Nawozów nie należy aplikować na mokre lub wilgotne rośliny, 

ponieważ może to skutkować ich poparzeniem. Nawozić należy rośliny suche, podlać można je dopiero 

później. 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonania trawników. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 

-  koparki przedsiębiernej, 

-  glebogryzarek, 

-  drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, taczki, liny), 

-  wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników., 

-  cysterny z woda pod ciśnieniem oraz wężem do podlewania. 

4. TRANSPORT 

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

4.2.  Transport materiałów koniecznych do wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonania 
trawników 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych odkształceń  
i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Transport nie może uszkodzić materiału roślinnego, rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i przesuszeniem. 
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Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania ruchu 

drogowego o ciężarze nie powodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego zagęszczania gruntu (w 

rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą poruszać się jedynie w obrębie jezdni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 
-  pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

-  miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
-  doły pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej oraz powinny 

być przygotowane tak aby korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać, w tym celu dół powinien 

być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi, o grubości co najmniej 10 cm, 

-  doły pod drzewa powinny być na tyle głębokie aby w miejscu sadzenia roślina znalazła się do 5 cm głębiej 

niż rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,  

-  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
-  korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
-  przy sadzeniu drzew liściastych należy przed sadzeniem wbić w dno dołu dwa drewniane paliki, 

-  drzewa liściaste należy przywiązać do palika tuż pod korona, 

-  wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, należy go 

umieścić tak aby nie dotykał pnia ani pędów drzewa. Paliki powinny być pozbawione kory, zaostrzone na 

końcu i nieimpregnowane. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

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

6.2. Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew, krzewów 
Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu: 

-  wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

-  zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków  

i odmian, odległości sadzonych roślin, 

-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 

-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 

-  odpowiednich terminów sadzenia, 

-  wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

-  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i pnączy, 

-  zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów, bylin oraz traw z dokumentacją 

projektową, 
-  wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 

odbiór jest na jesieni, 

-  prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), 

-  jakości posadzonego materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiaru: 

-  załadunek i wywóz ziemi – m
3 
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-  dostawa ziemi urodzajnej - m
3
 

-  głębokość i szerokość wykopów – m 

-  nasadzenia drzew, krzewów– szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 

Odbiorowi podlegają: 
-  jakość materiału roślinnego, 

-  ilość posadzonych roślin, 

-  sposób sadzenia roślin. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

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

9.2. Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów 
9.2.1. Sadzenie drzew na terenie płaskim do dołów ø0,5m, z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 

-  zakup i dostawę drzewa, 

-  wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, 

-  posadzenie drzewa, 

-  podlanie i wykonanie misek. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. PN-87/R-67020 – Materiał szkółkarski – Krzewy róż 
2. PN-R-67022 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień 
5. BN-72/9128-01 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roślin ozdobnych 

 


