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Część I – specyfikacja techniczna ogólna 
 
ST – 00.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych 
dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane podczas realizacji zadania: 
 

Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35, Gdynia, ul. Uczniowska 1 
 

Inwestor:  Szkoła Podstawowa nr 35, Gdynia, ul. Uczniowska 1 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
dla robót budowlanych. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. 
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi określonymi w ST-00,00 pkt. 1.1. 
1.4. Określenia podstawowe. 
UŜyte w ST i wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.  
( Dz. U. nr 108, poz.953). 
InŜynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  
(wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga Obmiaru – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
Nr 35, który wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie, którego obiekt 
będzie realizowany. 
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Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do 
wykonania z podaniem ich ilości. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagroŜeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagroŜeń. 
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostępu na plac budowy i po jej 
zakończeniu demontowane. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
(ST). 
1.6. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy, jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet 
Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 
1.7. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
- 1 egz. Projektu placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 35 na roboty objęte Kontraktem  
1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez InŜyniera stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i naleŜy je 
wycenić i ująć w cenie kontraktu. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich waŜności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów 
waŜniejszy 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 uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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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 materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych 
przepisami. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aŜ do jego zakończenia i odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające: 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
włączony jest w ceną kontraktową. 
1.10. 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 podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
1.11. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych oraz w magazynach 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 poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia 
Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
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Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera o zamiarze rozpoczęcia 
robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenie 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie 
prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
1.14. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 
1.15. 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 niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia i Ŝycia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, InŜynier 
budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyŜej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
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1.16. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez InŜyniera oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
InŜynier moŜe wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 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 InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.18. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 
wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za 
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do 
przywrócenia go do stanu pierwotnego. 
1.20. Zaplecze.  
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy teŜ poboru wody i 
energii elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, Ŝe jest włączone w 
cenę zadania. 
2. Materiały. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 
budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeŜeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję 
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeŜeli 
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z 
Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje 
własności uŜytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające 
wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
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materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia 
przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie przez InŜyniera pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
InŜyniera. JeŜeli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, 
niŜ te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
(skorygowany) przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera. 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera. 
W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym Umową. 
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 uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyskać akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 
na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi 
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami InŜyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 
dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez InŜyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 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 rozwaŜną decyzję. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisową 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi. 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości 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 nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe 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, InŜynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
6.4. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć 
zapewnioną moŜliwość udziału w testach. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez InŜyniera. 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier 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. 
InŜynier, 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. InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi 
Specyfikacji. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia 
budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i 
wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia InŜyniera, 
f) korespondencje na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 
8. Odbiór robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
Odbiór robót zanikaj ących lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót takich prac będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niŜ 3 dni od daty powiadomienia InŜyniera o 
gotowości do odbioru. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót InŜynier dokumentuje 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który 
moŜe być wcześniej oddany do eksploatacji. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuŜycia materiałów i 
robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie InŜyniera. 
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Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniŜej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych uzupełniających lub 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w 
dokumentach Umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające 
lub zamienne), 
c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyŜej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej roboty w 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość 
zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty pośredni 
i zysk. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej. Roboty te 
nie będą rozliczane osobno. 
Płatności – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym. 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
10. Przepisy związane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w 
ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. nr 195; poz. 2011), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) 
z późniejszymi zmianami, 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z 
późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z 
późniejszymi zmianami, 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montaŜowych w 
okresie obniŜonych temperatur, ITB 1988, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
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Część II – Specyfikacja techniczna szczegółowa  
 

Spis treści:            
1. ST 01.01 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1   
2. ST 01.02 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA  CPV- 45233200-1 
3. ST 01.03 ZIELEŃ  CPV 45112710-5 
4. ST 01.04 OGRODZENIE TERENU CPV 45342000-6 
5. ST 01.05 WYKONANIE PLACU ZABAW CPV 36140000-4 
   
ST – 01.01 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych dla zadania określonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych dla w/w obiektów. 
2. Materiały. 
2.1. Do zasypywania wykopów  moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w ST „Wymagania Ogólne”. 
3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.  
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem,  przesuwaniem lub pyleniem. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót. 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badan geologicznych oraz ciągły nadzór geodezyjny.  
Zabezpieczenie skarp wykopów 
JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
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następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
– stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Warstwy filtracyjne, podsypki   
Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia InŜyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
PodłoŜe pod geowłókninę  
Przed ułoŜeniem geowłókniny usunąć drzewa i krzewy, usunąć nierówności terenu tak, aby 
róŜnice wysokości nie przekraczały 10 cm. Wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoŜa z 
materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie 
nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od załoŜonych rzędnych powinny 
być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do 
osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Układanie geowłókniny 
Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy z geowłókniny naleŜy sprawdzić, czy opis na 
rolkach dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą geowłókniny, która 
została zaakceptowana przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku 
stwierdzenia rozbieŜności prace naleŜy wstrzymać do czasu wyjaśnienia. 
Warstwę geowłókniny naleŜy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoŜa, 
pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy geowłókniny 
(np.: kamienie, korzenie drzew i krzewów).  
Pasma geowłókniny mogą być łączone na zakład, zgrzewane lub zszywane: 
-Łączenie na zakład 
Jeśli geowłóknina łączona jest na zakład, szerokość zakładu powinna wynosić  odpowiednio: 
      -   przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyrównanego podłoŜa, 
      -   przynajmniej 50 cm w przypadku występowania duŜych nierówności terenu lub na 
          bardzo słabym podłoŜu. 
Przy połączeniu poprzecznym kolejne pasmo musi być połoŜone pod pasmo ułoŜone 
wcześniej, tak aby uniknąć przesunięcia pasm geowłókniny podczas wbudowywania  gruntu. 
- Zgrzewanie następuje poprzez podgrzanie pasma geowłókniny palnikiem gazowym lub 
 gorącym powietrzem do jej uplastycznienia, a następnie dociśnięcie nogą do pasma 
 leŜącego poniŜej. Odległość płomienia palnika gazowego od geowłókniny powinna 
 wynosić ok. 20 cm, tak aby nie stopić geowłókniny. Szerokość zakładu 
 w przypadku zgrzewania powinna wynosić 15 – 20 cm. 
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- Zszywanie geowłókniny powinno odbywać się za pomocą specjalnych ręcznych maszyn 
 do szycia.  
Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny 
Po powierzchni warstwy geowłókniny nie moŜe odbywać się ruch jakichkolwiek 
pojazdów. 
LeŜącą wyŜej warstwę z kruszywa naleŜy wykonać rozkładając materiał od czoła, to znaczy 
tak, Ŝe pojazdy dowoŜące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po 
juŜ ułoŜonym materiale. W przypadku słabego podłoŜa, grubość pierwszej warstwy powinna 
wynosić min. 40 cm. Zagęszczanie nasypu (statyczne lub dynamiczne) zaleŜy od rodzaju 
podłoŜa oraz materiału nasypowego.  
Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych 
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym naleŜy: 
- zaniechać robót, jeŜeli zamarznięciu uległo więcej ni< 50% przewidzianego do 
przemieszczenia gruntu. 
- grunt przewozić na odległości moŜliwie najkrótsze ze względu na jego przemarzanie do 
środków transportowych 
- organizować prace na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamroŜenia gruntu 
- starać się odpowiednio wcześniej zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem 
- wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniŜej 10 0C. 
Podstawowe zasady BHP przy wykonaniu robót ziemnych 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niŜej wymienionych zasad BHP 
• prace musza być prowadzone zgodnie z dokumentacja 
• przed przystąpieniem do robót naleŜy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 
• roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy prowadzić szczególnie 
ostroŜnie i pod nadzorem kierownika budowy. 
• w odległości mniejszej niŜ  0,5 m od istniejących instalacji roboty naleŜy prowadzić ręcznie, 
bez uŜycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. 
• teren, na którym prowadzone są roboty ziemne powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegawcze. 
• wykopy powinny być wygrodzone barierami ustawionymi w odległości, co najmniej 1,0m 
od krawędzi wykopu. 
• w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy naleŜy 
zakryć szczelnie balami. 
• przy robotach zmechanizowanych naleŜy wyznaczyć w terenie strefę zagroŜenia, 
dostosowana do rodzaju uŜytego sprzętu. 
• koparki powinny zachować odległość, co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu. 
• nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie. 
• wyładowanie urobku powinno odbywać się ponad dnem środka transportowego 
• niedozwolone jest przewoŜenie ludzi w skrzyniach sprzętu mechanicznego. 
• w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliŜu pracujących maszyn 
naleŜy je bezwzględnie wyłączyć. 
• odległości miedzy krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinny być nie mniejsze 
niŜ: 
- 3,0m przy gruntach przepuszczalnych 
- 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych 
• niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu 
przy wykopach nie umocnionych. 
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• w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego naleŜy wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska.. Do usunięcia skutków 
naleŜy przystąpić po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. 
• w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne naleŜy 
przerwać roboty, zabezpieczyć teren i powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
Wykonanie  nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoŜa 
– materiał uŜyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
Wykonanie korytowania 
Korytowanie wykonać na głębokość zgodną z projektem techniczny, nie naruszając niŜej 
połoŜonych warstw. Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd 
zewnętrzny i dokładność wykonania. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
- protokoły sprawdzeń wyników badan jakościowych i laboratoryjnych. 
- robocze orzeczenie jakościowe 
- analizę wyników badan 
-protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonanie dalszych robót 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i 
potwierdzony protokołem zawierającym ocenę ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. 
Fakt dokonania odbioru końcowego naleŜy wpisać do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10. Przepisy związane. 
12. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
   miary. 
PN-EN 13249-13257; PN-EN 13265 Geosyntetyki 
PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
 
ST – 01.02  
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  
(BEZPIECZNA I SYNTETYCZNA) 
CPV- 45232200-1 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania i 
odbioru nawierzchni bezpiecznej i syntetycznej  dla zadania określonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 
.2. Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej 
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  
przy  zleceniach i realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania nawierzchni bezpiecznej i syntetycznej 
wraz z podbudową  przy realizacji robót zewnętrznych związanych pracami drogowymi dla 
zadania j.w. . 
1.4. Określenia  podstawowe. 
podsypka – warstwa wyrównawcza ułoŜona na podłoŜu 
kruszywo- wg PN-B11113;1996 
nawierzchnia bezpieczna wg PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące 
upadki” 
nawierzchnia syntetyczna wg PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące 
upadki” 
krawęŜniki drogowe  wg BN-6775-03-03 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2 
2.1.  Wymagania  szczegółowe 
Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej i płyt aŜurowych: 
- podsypka – warstwa wyrównawcza ułoŜona na podłoŜu 
- kruszywo łamane – wg PN-B-11113:1996  
- krawęŜniki drogowe 
- materiały na nawierzchnie bezpieczne i syntetyczne muszą być zgodne z normą PN-EN 
14877, lub aprobatą techniczną, lub rekomendację techniczną ITB, lub wynik badań 
specjalistycznego laboratorium. 
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta 
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni 
3. Autoryzację oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na tę nawierzchnię. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
4. Transport   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4 
5. Wykonanie  robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5 
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Zgodność z dokumentacją 
Nawierzchnię bezpieczną i syntetyczną wykonanać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Korytowanie wykonać na określoną w PT głębokość. 
Nadmiar ziemi naleŜy wywieść z terenu budowy. 
Sposób wykonywania robót ziemnych określa norma PN-68/B-06050-„Roboty ziemne 
budowlane.  
Wykonanie podsypki 
Warstwa podsypki nie moŜe być wykonywana, gdy podłoŜe jest zamarznięte. Wykonanie 
podsypki zgodnie z projektem. Grubość warstwy – zgodnie z projektem.  
Podsypkę naleŜy wykonać mechanicznie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój podłuŜny i poprzeczny oraz jednolity wygląd.  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy podsypkowej nie moŜe być mniejszy od 1,0 (oznaczony 
zgodnie z normą BN-77/8931-12). 
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej i syntetycznej 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobatą techniczną, lub rekomendację 
techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium. 
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta 
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni 
3. Autoryzację oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 
nawierzchnię. 
4. Wykonanie  wg PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki” 
Wykonanie nawierzchni naleŜy powierzyć specjalistycznej firmie, posiadającej 
gwarancje producenta.  
6. Kontrola   jakości   
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
6.0 
6.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja projektową 
Sprawdzenie powinno być prowadzone przez wykonanych robót z Dokumentacją projektową 
opisową i rysunkową oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. 
6.2. Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów naleŜy w czasie odbioru przeprowadzić na podstawie przedłoŜonych 
przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów. 
6.3. Sprawdzenie robót 
Nawierzchnię naleŜy układać z zachowaniem projektowanych pochyleń podłuŜnych i 
poprzecznych. Dopuszczalne  tolerancje – nierówności podłuŜne max. 8 mm (badane wg 
normy BN-68/8931-04), spadki poprzeczne -  + 0,5%, rzędne nawierzchni  -  + 1 cm w 
stosunku do projektowanych. 
W czasie robót naleŜy sprawdzić wykonanie: 
- koryta pod podsypkę 
- podłoŜa  
- ustawienie betonowego krawęŜnika lub obrzeŜa trawnikowego przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
- linii  w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa lub krawęŜnika 
- niwelety górnej płaszczyzny, które moŜe wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa 
lub krawęŜnika 
- wypełnienie spoin, sprawdzane co 10 m, które powinno wykazywać pełne wypełnienie 
spoin na pełną głębokość. 
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7. Obmiar  robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7 
8. Odbiór  robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.1. Badania wg pkt. 6 naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń, InŜynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem. 
9. Podstawa  płatności. 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie roboty podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 9 
10. Przepisy  związane 
10.1. Normy 
BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne wymagania i 
   badania. 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia  
   kamiennego. 
PN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego  
   mechanicznie. 
BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
   KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe. 
BN-80/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
PN-EN 1340:2004 KrawęŜniki betonowe wymagania i metody badań 
PN-B-11112:1996 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
PN-B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych  
PN-B-06250   Beton zwykły  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
   obcych  
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów  
   mineralnych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
   bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
   zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
   bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
   Ŝwir i mieszanka 
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
   piasek 
PN-B-19701  Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-P-01715  Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i  



 22

PN-P-01715  Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych uŜytkowych 
   oraz metod badań  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
PN-EN 14877  Nawierzchnie syntetyczne 
PN-EN 1177   Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 
 
ST – 01.03  
ZIELE Ń  
CPV- 45112710-5 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania i 
odbioru trawników przy realizacji robót zewnętrznych zadania określonego w ST-00.00 pkt. 
1.1. 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej 
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  
przy  zleceniach i realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania zieleni dla zadania j.w. 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2 
2.1.  Wymagania  szczegółowe 
Materiały do wykonania zieleni: 
- ziemia urodzajna, którą naleŜy składować w pryzmach nie wyŜszych niŜ 2,00 m, nie moŜe 
być zasolona, przerośnięta korzeniami lub zanieczyszczona chemicznie 
- trawa występuje w gotowych mieszankach i powinna mieć oznaczony skład procentowy 
poszczególnych gatunków, klasę, numer normy oraz określoną zdolność kiełkowania.  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.1. Wymagania  szczegółowe 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarki 
- pługi 
- kultywatory 
- brony do uprawy gleby 
4. Transport   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4 
5. Wykonanie  robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5 
Zgodność z dokumentacją 
Zieleń powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
5.1. Wymagania  szczegółowe 
Trawniki proponuje się wykonać z siewu mieszankę traw odpornych na intensywne 
uŜytkowanie. 
Przygotowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech 
jednego gatunku, przez wprowadzenie innego, Ŝaden bowiem za znanych gatunków traw nie 
ma wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałość i właściwy wygląd.  
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Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie (1 nasiono na 1 cm2)  
poniewaŜ nie wszystkie nasiona są zdolne do kiełkowania oraz dlatego Ŝe wśród nich mogą 
być zanieczyszczenia. 
Sprzyjające warunki do wysiewu traw występują w okresie późno letnim lub wczesno letnim. 
Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni po roku eksploatacji. Obejmuje to 
wałowanie, usunięcie chwastów, koszenie. Trawę skoszoną naleŜy zebrać i usunąć, poniewaŜ 
powoduje zŜółknięcie trawnika. NaleŜy pamiętać o aeracji.  
6. Kontrola   jakości   
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
6.0 
6.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja projektową 
Sprawdzenie powinno być prowadzone przez wykonanych robót z Dokumentacją projektową 
opisową oraz przez stwierdzenie zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych. 
7. Obmiar  robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7 
8. Odbiór  robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
9. Podstawa  płatności. 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie roboty podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 9 
10. Przepisy  związane 
10.1. Normy 
PN-G-98011  Torf rolniczy 
PN-R-65023  Mieszanki traw 
PN-B-12074  Mieszanki traw 
 
ST – 01.04 
OGRODZENIE  
CPV- 45342000-6 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania i 
odbioru ogrodzenia przy realizacji zadania  określonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej 
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  
przy  zleceniach i realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania ogrodzenia terenu przy realizacji robót 
dla zadania j.w. 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2 
2.1.  Wymagania  szczegółowe 
Materiały do wykonania ogrodzenia: 
- furtka 
- słupki 
- siatka panelowa  
- fundamenty betonowe 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 



 24

4. Transport   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4 
5. Wykonanie  robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5 
Zgodność z dokumentacją 
Ogrodzenie  powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
6. Kontrola   jakości   
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
6.0 
6.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja projektową 
Sprawdzenie powinno być prowadzone przez wykonanych robót z Dokumentacją projektową 
opisową i rysunkową oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. 
6.2. Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów naleŜy w czasie odbioru przeprowadzić na podstawie przedłoŜonych 
przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów. 
6.3. Sprawdzenie robót 
Sprawdzenie wykonania ogrodzenie polega na: 
- pionowości ustawienia słupków 
- siatka panelowa mocowana prawidłowo do słupków 
- furtki zamontowane prawidłowo i zgodnie z PT 
7. Obmiar  robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7 
8. Odbiór  robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.1. Badania wg pkt. 6 naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń, InŜynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem. 
9. Podstawa  płatności. 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie roboty podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 9 
10. Przepisy  związane 
10.1. Normy 
PN-B-06250  Beton zwykły 
PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
   zastosowania 
PN-H-84023-07 Stal określonego stosowania. Stal na rury 
PN-M-80026  Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-80201  Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
PN-M-80202  Liny stalowe 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Właściwości mechaniczne 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe. 
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ST – 01.05 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYPOSAśENIE PLACU ZABAW  
CPV 36140000-4 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wyposaŜenia dla zadania określonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu montaŜ wyposaŜenia. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń. 
Urządzeniami stosowanymi przy montaŜu wyposaŜenia wg zasad niniejszej ST są: 
- tablica informacyjna 
- kosze na śmieci 
- ławki 
- „małpi gaj” 
- przeplotnia 
- równowaŜnia łamana z balansem 
- zjeŜdŜalnia na stoku 
- walec 
- schody drewniane 
W wyposaŜeniu placu zabaw nie moŜna stosować elementów z otworami o średnicy 8-25mm, 
30-80mm i 110-230mm gdyŜ dziecko mogłoby w nich zaklinować palce, głowę lub inne 
części ciała (zgodnie z załącznikiem B PN-EN 1176-1:2001) 
Konstrukcja urządzeń i nawierzchni powinna umoŜliwiać swobodny spływ wody i 
uniemoŜliwiać jej gromadzenie się. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Podczas osadzania elementów wyposaŜenia naleŜy zachować następujące warunki: 
- nie dopuścić do uszkodzenia wcześniej wykonanych prac, a przypadku gdy sytuacja taka 
wystąpi, Wykonawca dokona naprawy na własny koszt. 
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6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Ocena jakości obejmuje sprawdzenie zgodności usytuowania i montaŜu elementów 
wyposaŜenia. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiorowi podlegają: 
- rodzaje oraz zgodność z zamówieniem, 
- prawidłowość działania, 
- sposób zamocowania i osadzenia elementów, 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10.Przepisy związane. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r  
 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu  i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126 ] 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ] 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie [Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 ] 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881] 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386] 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 ] 
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. [Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ] 
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych [Dz. U. z 
1998 r. Nr 107, poz. 679 ] 
12. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
[Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231 ] 


