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1. WSTĘP. 
 
DANE INWESTYCJI 
 
a) Inwestor  
  
Gmina Włodowice 
ul. Krakowska 26 
42-421 Włodowice 
 
b) Obiekty  

 
Strefa kulturalno – sportowa w miejscowości Rudniki. 
 

1.1 Przedmiot OST  
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne 

dotyczące wykonania budowy strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki. 

Tematem jest: 

 

• Projekt boiska wielofunkcyjnego 

• Projekt miejsc postojowych przy drodze gminnej oraz fragmentu chodnika  

• Projekt ogrodzonego placu zabaw wraz z miejscem do przewijania dzieci 

• Budowę siłowni na wolnym powietrzu  

• Projekt urządzenia zieleni 

1.2 Zakres stosowania OST  
 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlanych w obiekcie objętym 

opracowaniem. 

1.3 Zakres robót obj ętych SST  
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne 

dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

- 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę, 

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

- 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby, 

- 45122700-2 - roboty w zakresie kształtowania terenu, 
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- 45112720-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 

- 45112723-9 - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
    

1.4 Określenia podstawowe  
 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 

Obiekty budowlane  – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle 

ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje 

i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

Budowa  – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa 

i rozbudowa. 

Roboty budowlane  – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 

budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi 

i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 

Projekt  – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Drogi bez bli ższego okre ślenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące 

drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 

Plac budowy  – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 

uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze  albo prace związane z budową                

(np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 

przedmiotów itp.). 

Właściwy organ  – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach 

miast podzielonych na dzielnice. 

Inwestor  – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania 

w imieniu inwestora. 

Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności          lub 

opracowań. 

Plan realizacyjny  – to plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach 

założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej         

dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan 

zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki 

organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
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Nadzór techniczny  – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości  rozwiązań projektowych; 

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 

konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, 

obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); 

- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót           

i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 

gospodarczej. 

Sprzęt zmechanizowany  – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

Sprzęt pomocniczy  – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 

ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Wykonawcy -  rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, 

robót lub remontów; 

Zamawiaj ącym -  rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; 

do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Dziennik budowy  – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą                              

i Projektantem. 

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

Kosztorys ofertowy  – wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ ślepy ” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Ksi ęga obmiarów  – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót               

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami 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. 

Przedsi ęwzięcie budowlane  – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Rysunki  – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Szeroko ść całkowita obiektu  (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych  

funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 

elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.1.1 Przekazanie placu budowy 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi        i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, 

dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 

dokumentacji kontraktowej. 

1.1.2 Dokumentacja projektowa 
 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej i jednej komplety SST. 
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Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 

stanowiące dokument przetargowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 

brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową i SST. 

1.1.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne 

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech                 

nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej            i 

/ lub w SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo                  

dla danego rodzaju robót. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji 

albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 

materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 

wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, 

to Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 

jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej 

sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi           

na koszt Wykonawcy. 
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1.1.4 Zabezpieczenie placu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, 

w sposób określony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru                         

do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie 

w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. 

Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 

warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny 

być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

-możliwością powstania pożaru; 

c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 
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d) materiały stosowane do robót nie powinny  zawierać składników zagrażających 

środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 

(2) Ochrona powietrza 

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może 

przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie 

z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany 

sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone 

na terenach zabudowanych za zgodą organów  administracji terenowej. 

 

(3) Ochrona przed hałasem 

 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający 

powinien określić w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi 

organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę 

możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 

Wykonawca nie powinien  stosować innej technologii robót, o większym poziomie 

hałasu, niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

1.1.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 
 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany 

przez odpowiednie przepisy) w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach 

oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposażone 

w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych 

materiałów to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić 
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odpowiednie władze i / lub służby. 

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić 

do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów.  

Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez 

Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, 

Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być 

przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia 

spalania ogniska powinny być wygaszone. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, 

powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, 

wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

 

1.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 

dopuszczone do użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 

materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie 

nie mogą być stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie     

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny 

być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć 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 Wykonawca powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
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1.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót                       

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie                    

lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi 

lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 

niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 

uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie 

było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej 

istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć 

od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 

budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia 

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 

dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy              lub 

zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 

przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

 

1.1.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza 

granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach 

osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają 

Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane 

ruchem tych pojazdów.  

 

Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi 

na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu 
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budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów 

na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające            oraz 

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

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia 

socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.1.11 Utrzymanie zleconego zakresu robót 
 

Wykonawca powinien utrzymywać zlecony zakres robót do czasu końcowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

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. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może 

natychmiast zatrzymać roboty. 
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2. MATERIAŁY. 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez 

Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie 

przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane aprobaty techniczne. 

 

2.2 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów                

do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania 

i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności              do robót oraz 

zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność              za wady 

materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania                  i 

składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności     za 

ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone            w 

sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być 

po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów  

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania 

różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
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rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami 

transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych 

środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
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na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny być usunięte z placu 

budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5.2 Współpraca Inspektora Nadzoru i wykonawcy  
 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto                

we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST 

oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i w SST, 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. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 

przygotowanie i produkcję materiałów.  

Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 

wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 

dokumentacji projektowej i w SST.  

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4. Polecenia 

Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 
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6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1 Zasady kontroli i jako ści robót  
 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót              

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być 

określone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam 

określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny,                     

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie,                    

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

6.2 Pobieranie próbek  

 
 Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statycznych metod 

ich pobierania, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek.  

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić 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 
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przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę              

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz powinny być odpowiednio opisane                     

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

6.3 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę, Inspektorowi Nadzoru                          

na jego życzenie. 

6.4 Dokumenty budowy  
 

(l) Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, wydawanym po uprawomocnieniu 

się pozwolenia na budowę i obowiązującym Zamawiającego oraz Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakończenia robót budowlanych i odbioru 

końcowego budynku. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska                      

oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika 
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budowy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

- datę przekazania Wykonawcy placu 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 zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi; 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed      i 

w trakcie wykonywania robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 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 

powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru                      

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 
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wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Księga obmiaru 

 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) 

następujące dokumenty: 

 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

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

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

 

 (4) Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
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tym terminem. 

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. 

Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 

wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą 

wykonywane w poziomie. 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta 

podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary             

lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja 

nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji 

nie określono w SST. 

 

Cement i wapno będą mierzone w tonach [t]. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych [m3], przy uwzględnieniu ilości 

wbudowanej w konstrukcje. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych [m3]. 

Gruz i ziemia mierzone w sześciennych [m3]. 

 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 

projektowej i/lub SST. 

 

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru  
 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 

odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 

i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót  
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 powinien być 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 powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być 

przeprowadzony niezwłocznie od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                     

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 

wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych                

lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 

decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych                

lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru 

podane w SST dotyczących danej części robót. 

8.3 Odbiór cz ęściowy  

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 

wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4 Odbiór ko ńcowy robót  

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót 

i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.                                                     

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
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uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                                                                                                 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach kontraktowych. 

8.5 Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 

PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 

i SST, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Oświadczenie Kierownika Budowy powinno zawierać: 

 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza 

komisja. 

8.6 Odbiór ostateczny  
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

9.1 Ustalenia ogólne  
 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania                   

oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST              

dla tej roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa 

placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem 

przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Polskie Normy i Normy Branżowe; 

- Aprobaty Techniczne; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych: 

- Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
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Temat: BUDOWA STREFY KULTURALNO -SPORTOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 

 
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ KOD CPV -45100000

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I 

ROBOTY ZIEMNE, 

KOD CPV- 45110000

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY, KOD CPV- 45112000

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU KOD CPV- 45122700

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW 

SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, 

KOD CPV- 45112720

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW KOD CPV- 45112723

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Inwestor: Gmina Włodowice  

Ul. Krakowska 26 
42-421 Włodowice  
 

Obiekty: Strefa kulturalno – sportowa 
w miejscowo ści Rudniki 
 

Opracowała: mgr in ż. Aneta PANEK  
 
 

Kierownik biura: dr in ż. Tomasz MUZYCZUK  

     
 

Gliwice, listopad 2011 
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1. WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki. 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3 Zakres robót obj ętych SST.  
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie strefy kulturalno-sportowej. Park 

podzielony jest na cztery strefy. 

 

STREFA I 

Roboty rozbiórkowe obejmują: 

- demontaż istniejącego boiska o nawierzchni betonowej, 

- demontaż istniejącego piłko chwytu,  

- demontaż istniejącego wyposażenia boiska (kosze do koszykówki, bramki do piłki 

nożnej). 

Roboty budowlano-montażowe boiska sportowego wielofunkcyjnego: 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie odwodnienia boiska 

- wykonanie nawierzchni syntetycznej, 

- wykonanie nawierzchni pod ciągi piesze, 

- montaż wyposażenia boiska sportowego i małej architektury, 

- wykonanie piłko chwytów. 

 

STREFA II 

Strefę II pozostawia się w niezmienionym stanie. 
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STREFA III 

Strefę III pozostawia się w niezmienionym stanie. 

 

STREFA IV 

- Wykonanie podbudowy, 

- Wykonanie nawierzchni,  

- Wykonanie miejsc parkingowych, 

- Wykonanie podestu scenowego, 

- Wykonanie kominków grillowych, montaż wiat 

- Montaż elementów zabawowo-sprawnościowych, 

- Montaż elementów małej architektury. 

1.4 Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania                      

oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 
 

Wszelkie materiały do wykonania robót zawartych w SST powinny odpowiadać 

wymaganiom stawianym im wg dowiązujących instrukcji ITB. 

 

 2.1  NAWIERZCHNIE I PODBUDOWY 

2.1.1 BOISKO SPORTOWE 
 
2.1.1.1 PODBUDOWA  BOISKA 

 
Warstwa odsączająca: grubość ok. 10cm , piasek (pospółka), zagęszczony 

 

Warstwa konstrukcyjna: kruszywo kamienne zaklinowane i zagęszczone grubość ok. 

31,5-63mm, 
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Warstwa wyrównująca: grubość ok.5cm,  miał kamienny, zagęszczony 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o długości 2 m nie powinny być 

większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, 

błota, piasku. Nie może być zaolejone. 

 

2.1.1.2 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA NA BOISKU 
 
Nawierzchnia sportowa 

Nawierzchnia poliuretanowo – gumowa o grubości warstw 13mm – podstawowa, 

wymagająca podbudowy. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody. 

 

Podkład mineralno - syntetyczny 

Warstwa podkładowa o grubości ok. 35mm wykonana maszynowo bezpośrednio 

na placu budowy, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Stanowi bezpośrednie 

podłoże pod nawierzchnią poliuretanowo – gumową o grubości 13mm. Skład: 

mieszanina kruszywa kwarcowego i czarnego granulatu gumowego SBR połączonych 

lepiszem poliuretanowym. Dla nawierzchni poliuretanowych nie dopuszcza się 

stosowania materiałów prefabrykowanych. 

 

Warstwy nawierzchni sportowej 

Warstwa dolna: grubość ok. 11mm 

Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za 

pomocą specjalistycznej maszyny, tzw. układarki. 

Skład: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1-4mm połączono lepiszem  

poliuretanowym. 

Warstwa górna: grubość ok. 2mm 

Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody układana maszynowo za 

pomocą specjalistycznej maszyny, tzw. natryskarki pod wysokim ciśnieniem. 

Skład: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5mm. Na 

nawierzchnię nanoszone są linie specjalistyczną farbą poliuretanową w kolorze białym, 

żółtym, zielonym lub niebieskim. 

 

 

 



 32 

Parametry 

Poliuretanowo – gumowa, wykonywana maszynowo bezpośrednio na placu 

budowy, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia 

sportowa. Łączna grubość nawierzchni – ok. 13mm. 

Nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż: 

- wytrzymałość na rozciąganie: >=0,7MPa 

- wydłużenie względne przy rozciąganiu: 53% +/- 5 

- wytrzymałość na rozdzieranie: >=100N 

- ścieralność: <=0,09mm 

- zmiana wymiarów po działaniu temp. +60°C<=0,02%  

- odporność na działanie zmiennych cyklów hydrotermicznych: przyrost masy: <=0,70% 

- mrozoodporność: przyrost masy: <=0,80% 

- przyczepność do podkładu betonowego: >=0,6MPa 

- współczynnik tarcia kinetycznego: 

  - powierzchnia w stanie suchym: >=0,35 

  - powierzchnia w stanie mokrym: >=0,30 

- odporność na sztuczne starzenie (stopień w skali szarej): 5 

- odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: <=500mm2 +/- 25 

 

 Nawierzchnia musi posiadać: 

- aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych, 

- dopuszczenie do instalacji nawierzchni na podkładzie mineralno – syntetycznym. 

Dopuszczenie musi być przedstawione na karcie technicznej produktu wydanej przez 

producenta. 

- karty techniczne  

2.1.2 NAWIERZCHNIE POD PARKINGI 
 

Nawierzchnię pod parking stanowi betonowa kostka brukowa np. firmy Polbruk typ 

prostokatny lub inaczej „Holland” na podsypce piaskowej zbudowana w następujący 

sposób: 

- 8 cm betonowa kostka brukowa 

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 

- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 

- 15 cm pospółka 

Krawężnik stanowi obrzeże betonowe o wymiarach 6x30x100cm. 
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2.1.3  NAWIERZCHNIE  POD ALEJE PARKOWE, WIATY 
 

Nawierzchnie alei parkowych stanowiących funkcję bieżni projektuje się jako 

nawierzchnie z kostki brukowej prostokątnej np. firmy Polbruk koloru szarego . Kolor 

oliwkowy (lub brązowy) to nawierzchnia z kostki brukowej pod wiaty.  

 

Budowa  nawierzchni: 

-  6cm kostka brukowa o kształcie prostokątnym 

-  5cm podbudowy-podsypka piaskowa 

- podbudowa żwirowa (utwardzona), grubości 10cm 

- grunt rodzimy 

2.1.4 NAWIERZCHNIA POD PLAC ZABAW 
 

Nawierzchnia placu zabaw to nawierzchnia bezpieczna zgodna z wymogami 

normy PN-EN 1177. Proponuje się nawierzchnie wykonaną z piasku. 

 

Opis warstw nawierzchni: 

-piasek 30cm 

-geowłóknina 

-grunt rodzimy 

2.1.5 NAWIERZCHNIA POD ŁAWKI PRZY SCENIE 

Nawierzchnia pod ławki wykonana z kostki betonowej Polbruk Granito grubości 

7cm, ułożonej na warstwie piasku/cementu grubości 5-6cm dla zapewnienia spadku 1%, 

ułożonej na warstwie kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 25cm. 

2.1.6 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 

Proponuje się ją pozostawić w niezmienionym stanie. Nie planuje się zasiewów 

nowych traw. 

 

2.2  ODWODNIENIE BOISKA 
 

Odwodnienie liniowe wykonać w systemie ACO Gala lub o podobnych 

parametrach: 

· Kanał 100cm, 50cm G100 typ 20 

· Skrzynka odpływowa wysoka, z koszem osadczym DN100 GALA EK58 

· Ścianka N100K Gala 
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· Ruszt G100 kratowy ocynkowany 100cm ACO SELF 

· Ruszt G100 kratowy ocynkowany 50cm ACO SELF 

· Mocowanie rusztu kratowego G100 ACO SELF 

- Materiały dodatkowe 

2.3 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

2.3.1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA SPORTOWEGO 
 
 Kosze do koszykówki (4 szt.) 

Statyw kosza wykonany z rury 114,3x4 mm o wysięgu 160 mm. Tablica wykonana z 

kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetą umożliwiającą montaż na 

statywie. Konstrukcja kasety uniemożliwia kradzież obręczy i tablicy. Wszystkie śruby do 

mocowania tablicy nierdzewne. 

Obręcz z pręta stalowego fi20, sitaka z łańcuszka 5mm lub alternatywnie 

z polipropylenu. Zbrojenie fundamentowe z pręta 20mm z gwintowanymi końcami 

ułatwiający pionowy montaż statywu. Cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową. 

 

Słupki do piłki siatkowej (2 szt) 

Słupki do piłki siatkowej o wysokości całkowitej 2910 mm montowane będą w sposób 

okresowy na czas gry do specjalnie przygotowanych tulei montażowych trwale 

osadzonych w gruncie. Siatka z białego polipropylenu na stalowym naciągu rozpiętym 

pomiędzy słupkami. 

 

Bramki do piłki nożnej /piłki ręcznej (2 szt) 

Rama główna bramki (aluminiowa) o wymiarach 2000x3000mm wykonana 

z anodowanego kształtownika wyciskanego 80x80x3mm, gatunek PA381, wg normy PN-

84/H-93669 lub o lepszych parametrach. Siatka z białego polipropylenu rozpięta 

pomiędzy słupkami i poprzeczką bramki. 

 

Piłkochwyty 

Funkcję piłkochwytów pełnią słupy stalowe ocynkowane o rozstawie co 3,0m 

rozłożone po obwodzie boiska. Wypełnienie pól między słupkami z siatki stalowej 

ocynkowanej gr 3,2mm od poziomu boiska do wys. 2m oraz z siatki polipropylenowej o 

oczku 4x4 cm na wys. od 2,0 do 4,0 m. Słupy osadzone na fundamentach betonowych 

na głębokości posadowienia – 1,0m poniżej terenu. 
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2.3.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW 
 

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN_EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i 

wymaganiami bezpieczeństwa). Proponuje się elementy zabawowe firmy Croquet. 

Dopuszcza się stosowanie elementów innych producentów o parametrach zbliżonych. 

 

2.3.2.1  WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 
 

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna iglastego 

rdzeniowego, bezrdzeniowego. Belki rdzeniowe przygotowano z drewna z cięć 

sanitarnych, bezrdzeniowe - z drewna tartacznego. Drewno jest impregnowane i 

barwione na kolor mahoniowy. Możliwe jest także pozostawienie belek bez dodatkowego 

powlekania, drewno posiada wówczas jedynie delikatny odcień zieleni na naturalnym 

rysunku słojów drewna (wersja ZIELONA). Belki i półwałki z drewna okrągłego 

stosowane są także do wyrobu daszków i barierek w obu wymienionych wyżej wersjach 

kolorystycznych. 

2. Kotwy- urządzenia i zestawy mogą być osadzone przy pomocy kotew stalowych 

ocynkowanych w gruncie (ochrona drewna przed szkodliwym wpływem wilgoci z gruntu). 

Elementy należy mocować na fundamencie umieszczonym zgodnie z normą EN1176. 

Zestawy mogą być mocowane bezpośrednio w gruncie za pomocą fundamentów 

betonowych. 

3. Farba- wszystkie elementy drewniane oraz elementy wykonane ze sklejki muszą być 

malowane natryskowo farbami akrylowymi, które tworzą elastyczną powłokę. Powłoka 

musi mieć filtr przeciw promieniowaniu UV. 

4. Elementy konstrukcyjne drewniane- mogą być zakończone od góry kapturkami z 

tworzywa sztucznego.5. Elementy stalowe- uchwyty, poręcze, balkoniki i inne wykonane 

ze stali muszą być malowane proszkowo.  

- wykonane ze stali zwykłej, ocynkowanej  

- wykonane ze stali nierdzewnej  

Wszystkie łączenia, spawy i mocowania są gładkie, odpowiednio wyprofilowane i 

bezpieczne dla użytkowników. 

6.Sklejka wodoodporna-różnych grubościach, jest stosowana do wyrobu daszków i burt, 

a także do budowy zjeżdżalni. Elementy wykonane ze sklejki malowane są na jaskrawe 

kolory wodnymi farbami akrylowymi. 

7.Zabezpieczenia- drewno zabezpieczone przed wilgocią, pokrywane wielowarstwowo 

preparatami które chronią je przed pękaniem, złuszczeniem, zwietrzeniem oraz pleśnią.  
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9. Zjeżdżalnia- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, burty zjeżdżalni z blachy 

pomalowanej proszkowo. Elementy metalowe takie jak drążki malowane są proszkowo. 

Przeplotnia wykonana jest z drewna. 

10. Elementy konstrukcyjne drewniane- mogą być zakończone od góry kapturkami z 

tworzywa sztucznego. 

11. Elementy stalowe- uchwyty, poręcze, balkoniki i inne wykonane ze stali muszą być 

malowane proszkowo. 

12.  Zabezpieczenia- drewno zabezpieczone przed wilgocią, pokrywane wielowarstwowo 

preparatami które chronią je przed pękaniem, złuszczeniem, zwietrzeniem oraz pleśnią.  

13. Urządzenia i zestawy zabawowe muszą być  jak najbardziej zbliżone sposobem 

konfiguracji i wielkością do przedstawionych na rysunkach poglądowych, jak również w 

skład wymaganych przez wymagającego zestawów mają wchodzić wszystkie elementy 

składowe zgodnie z przedstawionym opisem. 

 

2.3.2.2 STREFA 1 DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH 
 

Huśtawki koniki (szt. 2) Croquet nr katalogowy GT-1700 

Ramię huśtawki wykonane z drewna klejonego o średnicy 100 mm. Ramię połączone 

z osią obrotu za pomocą dwustronnych, stalowych kształtowników malowanych 

proszkowo. Oś obrotu na czterech uszczelnionych łożyskach kulkowych. Uchwyty na 

dłonie wykonane z wysoko udarowego plastiku z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem. 

Stalowa noga zabetonowana  bezpośrednio w gruncie zgodnie z rysunkami. Elementy 

nawiązujące kształtem do głowy zwierzęcia wykonane ze sklejki wodoodpornej, 

malowanej wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi.  

 
2.3.2.3  STREFA 2 DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH I 2-4 LET NICH 
 
Piaskownica (szt. 1) ) Croquet nr katalogowy GT-034/6.  

Piaskownica wykonana z drewna bezspoinowego o średnicy 80mm impregnowanego 

ciśnieniowo. Drewno w kolorze impregnowanego drewna. Montaż :wolnostojąca.  

 

Karuzela Hyzio  (szt. 1) ) Croquet nr katalogowy KM-0003QS.  

Ramiona wykonane ze stali pomalowanej proszkowo. Talerz, w zależności od 

rodzaju, wykonane ze sklejki antypoślizgowej, ryflowanego aluminium lub granulatu 

gumowanego zespolonego klejem (bezpieczna nawierzchnia). Siedziska w karuzelach 

tarczowych wykonane z wodoodpornej sklejki.Rury wykonane ze stali malowanej 

proszkowo.  
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Hustawka Fela (szt. 1) Croquet nr katalogowy GT-1804.  

   Wykonana z drewna klejonego o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm. Belki 

połączone ze sobą poprzez siodłowe zakończenie zabezpieczające przed obrotem wokół 

własnej osi i rozchwianiem.  Nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach. Łańcuchy 

i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska – kształtki aluminiowe – zalane w 

miękkiej gumie z bezpieczną krawędzią. Posadowiony w gruncie przy użyciu kotew 

stalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe.  

. Łańcuchy huśtawki wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z tworzywa pampers 

lub pampers z łańcuszkiem. Huśtawka przeznaczona dla dzieci młodszych i starszych. 

 

2.3.2.4 STREFA 3 DLA DZIECI STARSZYCH 
 
Zestaw Urwis 1 (szt. 1) Croquet nr katalogowy GT-0101B.  

słupy nośnie oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm, wykonane z 

drewna klejonego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed 

pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią.  

·         Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi 

poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i 

rozchwianiem. 

·         Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm. 

·         Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z 

belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. 

·         Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. 

·         Podesty o wymiarach 1.00 x 1.00 m wykonane ze sklejki antypoślizgowej 

uszczelnione silikonem, wmontowane w podfrezowane zagłębienia poziomych belek 

stanowiących elementy konstrukcyjne. 

·         Barierki oraz daszki wykonane z płyt HDL, HDPE lub ABS, dodatkowo 

wzmocnione metalowymi rurkami malowanymi proszkowo. 

·         Zjeżdżalnia o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach 

malowanych proszkowo. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1.10 

m lub 0.85 m. 

·         Wejście wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanej 

wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Dodatkowo wyposażone w uchwyty 

(kamienie) wspinaczkowe. W górnej części posiadające znormalizowane otwory 

wejściowe. 
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     Schody wej ściowe , zabiegowe wykonane ze stalowej konstrukcji malowanej 

proszkowo. Stopnice trójkątne wykonane z sklejki antypoślizgowej. Podparte belkami z 

drewna klejonego o średnicy 100 mm, połączonych z nogą wieży prostopadle poprzez 

siodłowe zakończenie. 

Przeplotnie:  drewniana wykonana z drewna klejonego, zabezpieczonego 

wielowarstwowo preparatami impregnującymi. Belki o profilu okrągłym i średnicy 100 

mm. Szczeble okrągłe o średnicy 60 mm, połączone ze sobą w jednej osi poprzez 

siodłowe zakończenie. 

      Zjeżdżalnia - ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, burty zjeżdżalni z blachy 

pomalowanej proszkowo. Elementy metalowe takie jak drążki malowane są proszkowo.  

 

2.3.2.5  Mała architektura 
 
Tablica regulaminu plac zabaw (szt. 1) Croquet nr katalogowy OT-0039.  

Tablica wykonana z drewna klejonego impregnowanego, montowanego na 

kotwach w fundamencie betonowym lub bezpośrednio w fundamencie betonowym. 

 

Ławka (szt. 3) Croquet nr katalogowy GT-0047.  

Konstrukcja wykonana z drewna klejonego o średnicy 100mm impregnowanego, 

montowana na kotwach stalowych kotwach w fundamencie betonowym lub bezpośrednio 

w fundamencie betonowym. Belki o kolorze miodowym. 

 

Kosze na śmieci (szt. 3) Croquet nr katalogowy OT-0038.  

 

Ogrodzenie  

Ogrodzenie placu zabaw wykonane albo jako ogrodzenie typ Safe np. firmy Ferimp 

albo drewniane firmy Croquet.  

Typ Ferimp jest to typ ogrodzeń bezpieczny dla placów zabaw.  Ogrodzenie 

wykonanie jest z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo, zakończonych 

bezpiecznie w łuk (brak ostrych zakończeń). Wysokość panelu wynosi 70-150cm a jego 

szerokość 20-210cm. Wysokość ogrodzenia 1,1m   

Panele powinny być wykonane z drutów o parametrach: 

- oczko 220x70mm,  

- średnica drutu pionowego: Ø 6 lub Ø 8 mm ,  

- średnica drutu poziomego: Ø10 lub Ø 12 mm  



 39 

Dopuszcza się stosowanie paneli prostych lub paneli z przetłoczniami w kształcie 

litery V.  Panele dzielą słupki o grubości blach 2mm, i profilu 60x40mm.  

 

Można zastosować ogrodzenie firmy Croquet nr katalogowy OG-0001. Ogrodzenie 

wykonane z drewna- o przęśle o wymiarach 2,1x0,15m o wysokości 1m.  3 furtki o 

wymiarach przęsła 1,05x0,1 m – wysokości 0,85m. 

2.3.3. ELEMENTY WYPOSAŻENIA CZĘŚCI GRILOWEJ I CZĘŚCI ZE SCENĄ 
 

Altana (szt. 2) nr katalogowy 65000.  

Projektuje się altany ogrodowe wykonane z drewna np. firmy DELTA Gardenholtz. 

Konstrukcja altany opiera się na słupach 9 x 9 cm (krzyżowo cięte) rozstawionych w 

odległościach 281cm. Na słupach oparte są belki o przekrojach 6x12cm. Belki i słupy 

łączą zastrzały o wymiarach 4x12cm.  Dach wykonany z krokwi o wymiarach 4x16cm, 

opartych na belkach i połączonych śrubowaniem z metalową  kalenicą (zgodnie z 

instrukcja montażu zamieszczoną w załącznikach). 

Do dachu należy przymocować deskowanie, które pokryć należy papą. Do papy 

można zamocować gont. 

 

Stoły drewniane (szt. 2) – zestaw Toskana nr katalogowy 66054 

Parametry stołu: 

1 stołu 130 x 74 x 73 cm 

1 ławy 150 x 64 x 84 cm 

2 krzeseł 50 x 64 x 84 cm 

Zestawy ogrodowe wykonane z drewna łączonego za pomocą śrub. Proponuje się 

stoły firmy DELTA Gardenholtz.  

 

 Kominki grillowe (szt. 3) 

Kominki należy wykonać z kostki granitowej, murując je na zaprawie cementowej lub 

na zaprawie do kamieni.  

Użyte  Materiały: 

- kostka granitowa szara 8/11 cm (tona)  

- blat kamienny (odpady kamieniarskie – 0,65 m2) – można dostać w zakładzie 

kamieniarskim  

- gęsty ruszt ze stalowej blachy (palenisko)  

- kratka do grillowania  
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- gotowa zaprawa (150 kg)  

 

 Ławostoły (szt.3)  nr katalogowy 66035 

 Stoły wykonane są z drewna o parametrach 180x140x 75 m. Proponuje się  

zastosowanie ławo stołów firmy Delta Gardenholtz.   

 

Podest sceniczny (szt 1) i ławki 

Ściany oporowe 

- Ze względu na niewielkie zagłębienie w terenie zaprojektowano ściany oporowe 

oddzielające ławki od gruntu.  Ściany żelbetowe o szerokości 15cm wylewane na 

mokro, obłożone okładziną kamienną z płyt piaskowca grubości 3cm mocowanych na 

ruszcie.  

 

Ławki (9 sztuk):  

- klasyczne ławki o siedzisku drewnianym (drewno 2,5x14cm)  impregnowanym 

ciśnieniowo przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo i konstrukcji stalowej malowanej 

farbą proszkową o kolorze RAL 8016. Konstrukcja ławek opiera się na stopach 

mocowanych do podłoża za pomocą śrub M8 100.  

- Ławki posiadają wymiary 300/56/44cm. 

- Proponuje się ławki typu Lupo II, firmy PMO. Dopuszcza się stosowanie ławek 

innych producentów o parametrach zbliżonych do podanych w projekcie. 

 

Scena  (sztuk 1): 

- Nawierzchnia sceny wykonana z płyt granitowych np. firmy Wekom II grubości 

8cm, ułożonych na warstwie piasku/cementu grubości 5-9cm dla zapewnienia 

spadku, ułożonej na warstwie kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 

25cm.  

 

Schody : 

- Schody na scenę wykonane z płyt granitowych np. firmy Wekom II grubości 8cm 

na podsypce piaskowej grubości 3cm na chudym betonie grubości 15cm na 

warstwie kruszywa stabilizowanego grubości 25cm. Do schodów mocowane są 

poręcze oparte na oddzielnych fundamentach o wymiarach 0,25x0,25m. Kolor 

poręczy szary- RAL 7038. 
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Izolacje:  

- Ściany oporowe: Pionowa poniżej poziomu terenu oraz do wysokości 15cm ponad 

poziom terenu: 

- geowłóknina TYPAR SF32 

- 2x papa termozgrzewalna na tkaninie poliestrowej  

- izolbet Pionowa powyżej poziomu terenu 

 

Elementy wykończenia i kolorystyka : 

- Nawierzchnia sceny – granit szary  

- Nawierzchnia pod ławki – bruk szary, grafitowy  

- Balustrady –szary-RAL 7038 

- Ławki LUPO II – siedzisko w kolorze drewna, nogi brązowe (RAL 8016).  

2.3.4. POZOSTAŁE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
Kosze uliczne (10 szt.) 

Kosze systemowe firmy ZANO nr katalogowy 03.093 o pojemności 30l. 

 

Ławka młodzieżowa (8 szt.)-przy boisku 

Konstrukcja wykonana z rury 48,3x3,2mm. Listwy z tworzywa sztucznego 

o wymiarach 40x120x1370mm posiadające certyfikat PHZ. Wymiary ławki 

550x1500x850mm. Stopień wykonany z blachy łezkowej (antypoślizgowej). Całość 

ocynkowana ogniowo. W komplecie prefabrykaty fundamentowe umożliwiające montaż.  

Ławka wykonana zgodnie z rysunkiem arch. 

 

Ławka (6szt.) -w parku 

Projektuje się klasyczne ławki metalowe oparte na konstrukcji rurowej oraz 

siedzisku i oparciu w postaci dużej ilości deseczek montowanych w ergonomicznym 

kształcie. Ławki mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Proponuje się 

użycie ławek systemowych firmy ZANO nr katalogowy 02.086. 

 

3. SPRZĘT. 
 
Do robót związanych z przygotowaniem placu  budowy może być użyty dowolny 

sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 

Dla pozostałych robót użyć dowolnego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. 
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Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków kontraktu, zostaną nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Dowóz elementów prefabrykowanych samochodami skrzyniowymi z 

zabezpieczeniem przed przesunięciem i uszkodzeniem. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót – część ogólna. 

5.1 PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻOWE 
 
Demontaż elementów wyposażenia terenu wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, 

Wykonawca powinien powiadomić o tym Inspektora i uzyskać od niego zgodę na ich 

uszkodzenie lub niszczenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów 

pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego przez Inspektora miejsca 

składowania. 

Materiał odzyskany pochodzący z rozbiórki istniejących nawierzchni po 

odpowiednim przygotowaniu, można wykorzystać do celów budowlanych. Wykonawca 

obowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze takiego wykorzystania 

materiału rozbiórkowego i uzyskać jego akceptację. 

Należy zwrócić szczególną uwagę i zachować szczególną staranność wykonując 

ww. prace w pobliżu istniejących elementów uzbrojenia terenu (studzienki, włazy, itp.). 
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Prace wyburzeniowe elementów betonowych nawierzchni oraz żelbetowych schodów jak 

również frezowanie nawierzchni asfaltowej wykonać przy użyciu młotów mechanicznych 

oraz frezarek. Z uwagi na fakt, że prace prowadzone będą w pobliżu budynku szkolnego, 

prace o dużym natężeniu hałasu wykonywać należy w ograniczonych strefach 

czasowych, w sposób jak najmniej uciążliwy. Wykonawca obowiązany jest przedstawić 

Inspektorowi nadzoru do uzgodnienia harmonogram planowanych robót o dużym 

natężeniu hałasu. 

Szczególnie dotyczy to robót wyburzeniowych młotami pneumatycznymi, 

frezowania nawierzchni asfaltowej. 

5.2 ROBOTY ZIEMNE 
 
Wykopy pod warstwy konstrukcyjne podbudowy boiska wielofunkcyjnego, lub 

placu zabaw , ławek przy scenie należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego 

(spycharka, ładowarka) lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i 

podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu obiektu przez służby 

geodezyjne. 

Należy prowadzić roboty ziemne w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 

istniejących sieci. 

Wykonane roboty ziemne muszą uwzględniać ukształtowanie spadków gruntu 

rodzimego z wyprofilowaniem spadków o wielkości 0,5% w kierunku do odwodnienia. 

Warstwa humusu i nasypów niebudowlanych o gr.0,2 ÷ ~0,9 m (grubość warstwy 

należy ustalić z Inspektorem Nadzoru) zdjęta i złożona będzie przez Wykonawcę w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Miejsce wywozu ziemi i gruzu ustalić z 

Inspektorem Nadzoru. Prace wykonywać zgodnie z PN-B -06050. 

5.2.1  WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH 
 

Nawierzchnia poliuretanowo – gumowa o grubości warstw 13mm – podstawowa, 

wymagająca podbudowy. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody. 

 

Podkład mineralno - syntetyczny 

Warstwa podkładowa o grubości ok. 35mm wykonana maszynowo bezpośrednio 

na placu budowy, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Stanowi bezpośrednie 

podłoże pod nawierzchnią poliuretanowo – gumową o grubości 13mm. Skład: 

mieszanina kruszywa kwarcowego i czarnego granulatu gumowego SBR połączonych 
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lepiszem poliuretanowym. Dla nawierzchni poliuretanowych nie dopuszcza się 

stosowania materiałów prefabrykowanych. 

 

Warstwy nawierzchni sportowej 

Warstwa dolna: grubość ok. 11mm 

Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana 

maszynowo za pomocą specjalistycznej maszyny, tzw. układarki. 

Skład: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1-4mm połączono 

lepiszem  poliuretanowym. 

Warstwa górna: grubość ok. 2mm 

Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody układana maszynowo 

za pomocą specjalistycznej maszyny, tzw. natryskarki pod wysokim ciśnieniem. 

Skład: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5mm. Na 

nawierzchnię nanoszone są linie specjalistyczną farbą poliuretanową w kolorze białym, 

żółtym, zielonym lub niebieskim. 

 

Charakterystyka podbudowy: 

Przed wykonaniem płyty boiska należy odpowiednio przygotować podłoże. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta. Podłoże powinno 

być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. 

 

Warstwy podbudowy: 

Warstwa ods ączająca: grubość ok. 10cm , piasek (pospółka), zagęszczony 

Warstwa konstrukcyjna : kruszywo kamienne zaklinowane i zagęszczone 

grubość ok. 31,5-63mm, 

Warstwa wyrównuj ąca: grubość ok.5cm,  miał kamienny, zagęszczony 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o długości 2m nie powinny być 

większe niż  2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, 

błota, piasku. Nie może być zaolejone. 

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości prace związane 

z podbudową mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanego wykonawcę, 

potwierdzającego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez 

producenta nawierzchni. 
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5.2.2  WYKONANIE NAWIERZCHNI  Z KOSTKI BRUKOWEJ POD A LEJE  
 
Sposób wykonania nawierzchni: 

Należy usunąć do właściwego poziomu wierzchnią warstwę gruntu (humusu). 

Wyrównać i zagęścić dno wykonanego koryta. 

Na spód należy wyłożyć 10cm podbudowy żwirowej (utwardzona). Na tak wykonaną 

warstwę kładziemy podbudowę kostki-5cm warstwę podsypki piaskowej. Na podsypkę 

układa się kostkę brukową. 

Polbruk posiada wypusty, pozwalające utrzymać ok. 3 mm grubości spoiny. Jeśli 

zachodzi taka potrzeba, kostkę należy przecinać na odpowiednich gilotynach lub przy 

użyciu pił do betonu. Po ułożeniu, kostkę należy ubić przy pomocy wibratora płytowego, 

wyposażonego w płytę z wulkolanu lub gumy. 

Powstałe  spoiny wypełnić suchym i przesianym piaskiem o granulacji 0-3 mm, np. 

wmiatając go przy użyciu szczotki.  

Przy ścieżkach należy wykonać krawężniki -obrzeże betonowe o wymiarach 

6x30x100cm na podkładzie z betonu C 12/15 (B15). 

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z rysunkami. 

5.2.3  WYKONANIE NAWIERZCHNI  BEZPIECZNEJ - PIASEK 
 

Pod placem zabaw projektuje się nawierzchnię  bezpieczną-piasek umożliwiającą 

umieszczenie na niej elementów urządzeń zabawowych i sprawnościowych.   

Piach musi być płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji 0,2-2mm. 

30cm nawierzchnię z piasku należy tworzyć na geowłókninie- tworzy ona zabezpieczenie 

przed wyrastaniem chwastów na bezpiecznym podłożu. Geowłókninę należy ułożyć 

bezpośrednio na gruncie. 

5.2.4  WYKONANIE NAWIERZCHNI  Z KOSTKI  BRUKOWEJ PO D PARKING 
 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 

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

wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 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.  
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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 piaskiem i zamieść 

nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 

może być zaraz oddana do ruchu. 

5.2.5  BUDOWA ŁAWEK PRZY SCENIE 
 

W związku z nachyleniem terenu, 3 rzędy ławek przy scenie należy wybudować 

schodkowo zgodnie z rysunkami architektury. 

Prace wymagają wykonania nawierzchni pod  ławki z kostki betonowej Polbruk 

Granito grubości 7cm, lub innej, ułożonej na warstwie piasku/cementu grubości 5-6cm 

dla zapewnienia spadku 1%, ułożonej na warstwie kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie grubości 25cm.  Nawierzchnia od frontu ograniczona obrzeżem 

betonowym w ławie betonowej. 

Boczne rzędy ławek i tylni należy oddzielić od gruntu ścianą żelbetową. 

5.2.6  BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH 
 

Ze względu na spadki terenu projektuje się schody. Schody proponuje się wykonać w 

następujący sposób: 

-0,5 cm płyty chodnikowe 

-10-15cm ubity żwir 

-grunt 

 Na gruncie należy ułożyć 10-15cm ubitego żwiru a na nim płyty chodnikowe o 

wymiarach: 350x350mmx50mm np. firmy Bruk-bet. Obrzeże schodów należy ograniczyć 

krawężnikiem betonowym o wymiarach 6x30x100cm na ławie betonowej np. firmy Bruk -

bet. 

Schody zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Wysokość stopnia 

15cm, szerokość stopnia- 35cm. 

Ilość i położenie schodów należy wykonać zgodnie z rysunkami arch. Obrzeża 

schodów z terenem należy pozostawić niezmienione lub ograniczyć krawężnikiem . 

Przy schodach należy zamocować poręcze o oparte na oddzielnych fundamentach o 

wymiarach 0,25x0,25m. Kolor poręczy szary- RAL 7038. 
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5.2.7  BUDOWA KOMINKÓW GRILLOWYCH 

Komin należy wymurować na fundamencie betonowym o grubości 15-20cm. Na 

fundamencie wymurować grill na wysokość 1m zgodnie z rysunkami konstrukcji. Jako 

blat grilla zaprojektowano granitową płytę o grubości 5-8cm. Płytę należy oszlifować i 

ponacinać- tak aby imitowała kamień. 

Zamiast tradycyjnego paleniska – zastosowano stalowy ruszt.  

Kratkę do grillowania i gęsty ruszt paleniska należy zamówić na wymiar, ale 

można też kupić gotowe (koniecznie przed rozpoczęciem budowy, żeby dostosować do 

ich wymiarów wielkość komory paleniska).  

5.2.8  MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz 

zgodnie z dołączonymi do projektu kartami technicznymi. 

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. 

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na 

obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. 

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce 

zabudowy. 

Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. 

 

Montaż elementów małej architektury: 

Montaż koszy do koszykówki, piłkochwytów, bramek, ławek w parku, altan i 

kominków grillowych należy dokonać w gruncie na fundamentach żelbetowych lub 

betonowych zgodnie z projektem. 

Montaż wiat należy wykonać zgodnie z kartą techniczną firmy Delta GardehHoltz. 

 

Montaż elementów zabawowych na placu zabaw: 

Elementy można mocować w różnorodny sposób. Pierwszym sposobem jest 

zakopanie słupa w ziemi na głębokość 70cm. Dodatkowym czynnikiem mocującym jest 

tutaj około 10-centymetrowa warstwa suchej zaprawy cementowej wokół słupa, na 

głębokości 40cm.  

Drugim sposobem mocowania jest wykorzystanie kotew, pozwalające uniknąć 

procesu gnicia i butwienia drewna na styku z powierzchnią ziemi. Kotwy podnoszą belki 

o 10cm ponad poziom gruntu, co znacznie przedłuża żywotność drewna. Mocowane są 

do belek w trwały, estetyczny i bezpieczny sposób.  Kotwy zamocowane są w 
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betonowych fundamentach osadzonych w podłożu. 

Trzecim sposobem mocowania może być mocowanie belek drewnianych na 

fundamencie betonowym. 

Mocowanie elementów zabawowych firmy Crouqet: 

1. Zestaw Urwis 1, huśtawką wahadłowa- belki mocowane na kotwach stalowych, 

dopuszcza się mocowanie bezpośrednio w gruncie 

2. Piaskownica-wolnostojąca 

3. Huśtawki koniki- montaż przez wkopywanie, belka stalowa średnicy 10cm 

mocowana w fundamencie betonowym 

4. Tablica informacyjna-montaż w gruncie- fundament betonowy  

5. Kosze na śmieci- montaż na fundamencie betonowym 

6. Ławki- montaż na fundamencie betonowym lub na kotwach stalowych w 

fundamencie betonowym. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

 Roboty powinny być wykonane przez wyspecjalizowane firmę i odpowiednio 

przeszkolonych pracowników.  Roboty powinny być wykonane przez wyspecjalizowane 

firmę i odpowiednio przeszkolone zespoły. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest 

systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę, a także Nadzór Inwestorski.  

 W czasie wykonywania robót należy prowadzić dokumentację zgodnie                                    

z obowiązującymi przepisami. 

 Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone  na 

budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 

 Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy,                  

a mianowicie: 

a) budowa boiska wraz z wyposażeniem, 

b) budowa alejek  parku z kostki brukowej i parkingu z kostki brukowej, 

c) budowa nawierzchni z piasku na placu zabaw, 

d) montaż elementów małej architektury, 

e) budowę sceny z kostki granitowej oraz montaż  ławek przy scenie wraz z 

oddzieleniem ich od gruntu za pomocą ściany żelbetowej, 

f) budowę wiat i  kominków grillowych 

g) budowę schodów terenowych 

Przy wykonywaniu robót należy zwrócić uwagę na nadzór techniczny. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót, jakości materiałów i elementów 
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stosowanych do realizacji zadania. Wszystkie badania i pomiary będą wykonane zgodnie 

z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do namiaru wykonawca poinformuje 

Inspektora nadzoru o miejscu i czasie badania. Po wykonaniu badań wykonawca 

przedstawi Inspektorowi wyniki badań i pomiarów w terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru jest upoważniony do badania 

próbek i materiałów. Wykonawca udzieli potrzebnej pomocy w tych czynnościach. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał badania tych materiałów 

które budzą wątpliwości jeśli Wykonawca odmówi ich usunięcia. Koszty dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca jeżeli materiały użyte nie są zgodne z wymaganiami norm, 

w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1 Ogólne zasady i dokumentacja budowy 
 
Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy i ma na celu przechowywać 

ją we właściwym miejscu, oraz udostępniania jej właściwym organom. Wykonawca 

będzie zamieszczał informacje o wykonaniu prac w dzienniku budowy. 

7.2 Obmiar robót 
 
Roboty ziemne oblicza się w metrach sześciennych [m3]. 

Roboty polegające na budowie ścieżek oblicza się w metrach kwadratowych [m2]. 

Montaż obiektów małej architektury oblicza się w sztukach [szt.] 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1 ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 

Należy sprawdzić: 

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu  

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź 

gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową 

8.2 ODBIÓR KOŃCOWY  ROBÓT 
 
Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów 

związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.  
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Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego 

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.  

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 

Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń 

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń 

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 

tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane 

wyroby i urządzenia 

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących 

wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania 

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i 

terenu w granicach placu budowy 

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru 

końcowego robót  i podpisuje go.  

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za 

zakończone i odebrane roboty. 

Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót 

komisja  dopuszcza  przedmiotowy teren do użytkowania.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 

� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

� wykonanie robót, 

� uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-EN 13200-1.2005. Obiekty widowiskowe. Projektowanie widowni. 

Norma PN-EN 1176. 

Norma  PN-EN 1177. 

Norma  PN-B -06050 


