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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa zdroju ulicznego na fontannę usytuowaną na 

rynku w Gniewkowie”. Teren opracowania ma powierzchnię 76,14 m2 i zlokalizowany jest przy ul. 

Rynek w Gniewkowie - Działka nr 931, obręb 0169, Gniewkowo. 

 

1.2. INWESTOR 

Gmina Gniewkowo, ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo  - w  imieniu którego działa: 

Burmistrz Miasta Gniewkowa Adam Roszak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty 

Rutkowskiej. 

 

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 

 
Firma LandCOM Projects Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 

37, 03-946 Warszawa, reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek – właścicielkę.  

 

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa zdroju ulicznego na fontannę usytuowaną na 

rynku w Gniewkowie, zlokalizowana przy ul. Rynek w Gniewkowie - Działka nr 931, obręb 

0169, Gniewkowo. 

 

1.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTE PROJEKTEM 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Projekt placu wodnego przewiduje następujące elementy: 

• nawierzchnię z płyt granitowych jasnoszarych o wym. 60x60x6 cm – 11,88  m2; 

• nawierzchnię z płyt granitowych ciemnych o wym. 60x60x6 cm – 48,24 m2; 

• nawierzchnię z płyt granitowych jasnoszarych o wym. 30x30x6 cm – 1,62 m2; 

• nawierzchnię z płyt granitowych ciemnych o wym. 30x30x6 cm – 0,72 m2; 

• dylatacja pomiędzy płytami granitowymi o szer. 1 mm – na pow. 44,1 m2 nawierzchni 

wypełnione piaskiem, w obrębie niecki – bez wypełnienia (na pow. 23,54 m2 nawierzchni 

zastosowano podpory);  

• płyta w nawierzchni – tablica granitowa upamiętniająca 750-lecie  

nadania praw miejskich dla Gniewkowa o wym. 121x60x6 cm – 0,726 m2; 

• fontannę w nawierzchni placu (12 dysz); 

• sieci sanitarne i komorę technologiczną fontanny; 

• sieci elektryczne - oświetlenie i zasilanie fontanny; 

• mobilną kurtynę wodną (1 szt.); 
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1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEGO TERENU  

Lp.  Elementy zagospodarowania  Powierzchnia [m2]  Powierzchnia w [%]  

1 Nawierzchnia  76,14 99,35 

1.1 Projektowana z płyt granitowych 67,64 88,26 

1.2 Z kostki granitowej (istniejąca, do 

zachowania)  

8,5 11,09 

2 Mała architektura (właz wejściowy do 

pomieszczenia technologicznego) 

0,5 0,65 

  Razem:  76,64 100 

  

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA  SPECYFIKACJI 

• Umowa nr RZp.271.4.204.2017 z dnia 25.10.2017 r. zawarta pomiędzy  

Gmina Gniewkowo, ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, a  firmą LandCOM Projects Sp. z o. o., 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

• Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 

maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129); 

• PKN Katalog Polskich Norm; 

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ. 

2. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OBMIARÓW I SZCZEGÓŁÓW 

TECHNOLOGICZNYCH 

2.1. BUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG I PLACÓW 

2.1.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

• CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

• CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
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2.1.2. Normy 

Poszczególne roboty oraz wybór materiałów do budowy nawierzchni należy wykonywać zgodnie z 

następującymi normami: 

 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

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 żelazawego 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 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. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności PN-B-

23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

PN-B-30020 Wapno 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

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

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

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

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

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

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

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

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

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
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BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

 

2.1.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar  

 

W zakres robót podstawowych wchodzą:  

• budowa nawierzchni z płyt granitowych jasnoszarych;  

• budowa nawierzchni  z płyt granitowych ciemnych; 

• budowa płyty w nawierzchni – tablicy z płyty granitowej ciemnej upamiętniającej 750-lecie  

nadania praw miejskich dla Gniewkowa; 

• budowa nawierzchni  z kostki granitowej istniejącej (oczyszczona i ponownie wykorzystana 

do budowy nawierzchni);  

Szczegółowy obmiar: 

 

I. Nawierzchnia z płyt granitowych jasnoszarych układanych na gruncie – 37,44 m2: 

• warstwa ścieralna z płyt granitowych, grafitowych, płomieniowanych, 0,6 x 0,6 m, gr. 6 cm; 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm; 

• podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 10 cm; 

• stabilizacja gruntu cementem - 10 cm; 

 

II. Nawierzchnia z płyt granitowych jasnoszarych układanych na gruncie – 1,62 m2: 

• warstwa ścieralna z płyt granitowych, grafitowych, płomieniowanych, 0,3 x 0,3 m, gr. 6 cm; 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm; 

• podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 10 cm; 

• stabilizacja gruntu cementem - 10 cm; 

 

III. Nawierzchnia z płyt granitowych ciemnych układanych na gruncie – 0,72 m2: 

• warstwa ścieralna z płyt granitowych, grafitowych, płomieniowanych, 0,3 x 0,3 m, gr. 6 cm; 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm; 

• podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 10 cm; 

• stabilizacja gruntu cementem - 10 cm; 

 

IV. Płyta upamiętniająca granitowa upamiętniająca 750-lecie nadania praw miejskich dla 

Gniewkowa układana na gruncie – 0,726 m2 

• warstwa ścieralna z płyt granitowych, grafitowych, płomieniowanych, 1,21 x 0,6 m, gr. 6 cm; 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm; 

• podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 10 cm; 

• stabilizacja gruntu cementem - 10 cm; 
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Płyty granitowe powinny być płomieniowane, aby zapewnić im antypoślizgowość, co jest konieczne w 

przypadku nawierzchni fontanny.  

 

V. Nawierzchnia z płyt granitowych układanych na niecce na wspornikach – 23,54 m2 :  

-nawierzchnię z płyt granitowych jasnoszarych, płomieniowanych, 0,6 x 0,6 m, gr. 6 cm -10,80 m2 

- nawierzchnię z płyt granitowych ciemnych, płomieniowanych, 0,6 x 0,6 m, gr. 6 cm -11,88   m2; 

• wsporniki (buzony) - 68 szt. 

 

W miejscu styku projektowanej nawierzchni z istniejącymi nawierzchniami należy wykonać bez 

obrzeża. 

 

2.1.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

Zasady wykonywania prac pomiarowych: 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 
(lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych: 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać  500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
Odtworzenie osi trasy: 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być 
wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne 
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko 
wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych: 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
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ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

Wykonanie robót: 

Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie 
z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a 
także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 
i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

Wykonanie robót: 

Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
Minimalna wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych – 
Is=1, 00. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 
podanych wwyżej. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone wyżej nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205: 1998 [4] rysunek 4. 
 
Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 

PODŁOŻA GRUNTOWEGO  

 

Wykonanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 

10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 
i zagęścić warstwę. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  określony zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is=1, 00 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
 
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO STABILIZOWANEGO  

MECHANICZNIE  

Wykonanie robót: 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

D15 

d 85   ≤ 5 (1) 

D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren 
gruntu podłoża, w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

 

 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 -umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca 
się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10 m. 
 
Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami 
przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy 
określi SST, zgodnie z PN-S06102 [21]. 
 
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
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być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5: 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
-stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy, 
-określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 
-określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz 
sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania 
podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca 
może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera.  
 
Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 

do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót. 

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI 

BETONOWEJ  

Wykonanie robót:  

Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz 

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 

mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa 

inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z 

gruntu piaszczystego o WP ł 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

 

Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
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Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, 

to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST D-04.02.01 „Warstwy 

odsączające i odcinające”. 

 

Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

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

dowolnego wzoru wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 

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

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

niwelety chodnika, 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 chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

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

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 

używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 

zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 

zaraz oddany do użytkowania. 

Buzony 

Buzony należy montować zgodnie z wytycznymi producenta i aprobata techniczną. 
 

2.2. BUDOWA FONTANNY 

2.2.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

• CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

• CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

• CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 

tuneli, szybów i kolei podziemnej 

2.2.2. Normy 

• PN-HD 60364-7-702:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-702: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Baseny pływackie i fontanny”. 

• PN-IEC 60364-7-702:1999, „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

2.2.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar 

 
Zakres robót:  

• montaż instalacji fontanny   
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Szczegółowy obmiar: 

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW:  

L.p. Opis Przykładowy produkt Ilość 

PF 

Pompa filtracyjna z filtrem wstępnym, 

pozioma. 

q=9 m3/h, H=11 mH2O 

N= 0,55 kW 3x400 V 

DN 50/40 

Materiał: tworzywo sztuczne. 

BADU 90/13 1 

FP 

Filtr piaskowy 

500mm; H=770mm; 

DN 40/40, PN2,5 wraz ze  złożem, 

włazem, króćcami technologicznymi, 

manometrem . 

Materiał: tworzywo sztuczne. 

ASTER500 1 

ZS 
Zawór 6-drogowy ręczny 11/2” 

Materiał: tworzywo sztuczne. 
CLASSIC 1 

SD 

Śluza dozująca 

DN 40/40, PN2,5 

Materiał: tworzywo sztuczne. 

DOSSI-3 1 

CP 
Czujnik poziomu wody 

Materiał: stal nierdzewna 
WSS 20-4 1 

SZS 
Szafa zasilająco-sterująca dla 

urządzeń technologicznych 
SZS 1 

LED2 

Reflektor LED 

N=6 W; 24 V/DC 

Materiał: stal nierdzewna. 

LED PP 110 6 

LED1 

Reflektor LED. 

N=16 W; 24 V/DC 

Materiał: stal nierdzewna. 

LED PP 320 10 

EC1 

Agregat fontannowy. 

N=60 W; 24 V/DC 

Materiał: stal nierdzewna/tworzywo 

sztuczne. 

VN90 10 
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EC2 

Agregat fontannowy. 

N=120 W; 24 V/DC 

Materiał: stal nierdzewna/tworzywo 

sztuczne. 

VN150 4 

KO 
Dysza strumieniowa. 

Materiał: mosiądz. 
Kometa 10-12T 10 

VJ 
Dysza wieloobrazowa. 

Materiał: stal nierdzewna. 
Vario Jet 42-15 2 

KD 
Przejście szczelne kabli – 13 kabli. 

Materiał: stal nierdzewna. 
KD13/160 1 

DMX-3 
Kabel DMX VTS 3m. 

Materiał: guma. 
DMX3 13 

DMX-5 
Kabel DMX VTS 5m. 

Materiał: guma. 
DMX5 4 

DMX-T 
Terminator DMX 

Materiał: tworzywo sztuczne. 
DMX-T 2 

DMXH-3 
Kabel DMXH VTS 3m. 

Materiał: guma. 
DMXH3 16 

24VDC/3 
Kabel 24VDC VTS 2x2,5mm2 3m. 

Materiał: guma. 
24VDC/3 14 

24VDC/7.5 
Kabel 24VDC VTS 2x2,5mm2 7.5m. 

Materiał: guma. 
24VDC/7.5 5 

JB 
Podwodna puszka połączeniowa 

Materiał: tworzywo sztuczne. 
JB8M20 4 

DMX-D 
Driver DMX 

Materiał: tworzywo sztuczne. 
DMX-D 5 

H07 
Kabel H07RN-F 1x10mm2. 

Materiał: guma. 
H07RN-F 1x10mm2 150 

DMX 
Kabel DMX. 

Materiał: guma. 
DMX 50 

WP 
Filtr wstępny 20 m, DN25. 

Materiał: tworzywo sztuczne. 
WP10 1 

EL 

Zawór z napędem elektrycznym – 1”, 

24VDC, normalnie zamknięty. 

Materiał: stal nierdzewna. 

LRF24/R225 1 

KS 
Kosz ssawny filtracji. 

Materiał: stal nierdzewna. 
KSF200/250/50 2 
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ZM 

Zmiękczacz DN25. 

N=3 W; 230 V/AC 

Materiał: tworzywo sztuczne. 

EURO 31 VC 1 

- Rury, kształtki, zawory – PVC-U.  PVC-U, PN10 1 

- Rury, kształtki – PVC-U.  PVC-U, SN8 1 

- Rury, kształtki – PE.  PE100, PN10, SDR17 1 

- 
Rury, kształtki, uchwyty dla instalacji 

elektrycznej.  
PVC 1 

- 
Uchwyty dla rurociągów instalacji 

hydraulicznej.  
Stal ocynkowana z wkładką gumową 1 

- Kołnierze uszczelniające.  EPDM 1 

- Łańcuchy uszczelniające.  EPDM, stal ocynkowana 
1 

 

Kable zasilające i sterujące w pomieszczeniu 

technicznym: 

- pompa filtracji (PF) – typ YLYżo 4x1,5mm2 

- zawór dopustu wody (EL) – typ YLY 2x1,5mm2 

- czujnik poziomu wody (CP) – typ YLY 4x1,5mm2 

- zmiękczacz (ZM) – typ YLY 3x1,5mm2 

 1 

 

2.2.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

 
Przepływ wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezależnie pracujące obiegi: uzdatniania 
wody oraz zasilania dysz. 
 
Stacja uzdatniania oraz szafa sterująca umieszczona będzie w podziemnym pomieszczeniu 
technicznym zlokalizowanym nieopodal niecki fontanny. Agregaty fontannowe umieszczone będą w 
niecce fontanny. 
 
W obiegu uzdatniania woda zasysana będzie z niecki fontanny dwoma koszami ssawnymi (KS) przez 
pompę filtracyjną (PF), za pomocą pompy woda podawana będzie na filtr piaskowy (FP), 
dezynfekowana a następnie kierowana do niecki dwoma króćcami napływowymi. 
 Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobieżeniu rozwijania się 
glonów, podawany będzie środek dezynfekujący za pomocą śluzy dozującej (SD). Jako środek 
dezynfekujący zastosowano wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru.  
Do niecki fontanny dostarczana będzie woda wodociągowa do pierwszego napełnienia oraz pokrycia 
bieżących ubytków eksploatacyjnych. Wlot rurociągu wyposażono w elektrozawór (EL), który to 
sterowany będzie czujnikiem poziomu wody (CP).  
Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa się poprzez przelew awaryjny bezpośrednio 
do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa się poprzez spust denny z zasuwą zamontowany 
w płycie dennej niecki. 
W obiegu zasilania każdej dyszy wieloobrazowej (VJ) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez 
dwa podwodne agregaty fontannowe (EC2), każda dysza wieloobrazowa zasilana jest dwoma 
agregatami. Agregaty wyposażone są w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczające je przed dostaniem 
się większych elementów stałych do wnętrza i uszkodzeniem. 
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W obiegu zasilania dysz fontannowych strumieniowych (KO) woda zasysana jest z niecki fontanny 
poprzez podwodne agregaty fontannowe (EC1). Agregaty wyposażone są w kosze ze stali nierdzewnej 
zabezpieczające je przed dostaniem się większych elementów stałych do wnętrza i uszkodzeniem. 
 Dodatkowo woda z sieci będzie zmiękczana na automatycznym zmiękczaczu z kolumną 
jonowymienną (ZM). Na przyłączu wody projektuje się filtr wstępny (WP) o skuteczności filtracji 20 m, 
zabezpieczający zmiękczacz przed zatkaniem zanieczyszczeniami. 
Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane są przez przelew i kierowane do kanalizacji. W 
okresie zimowym wody opadowe kierowane są do kanalizacji poprzez spust denny.  
Elementy wyposażenia technologicznego będą łączone z przewodami na połączenia gwintowane. 
Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikiem wody należy wykonać przed wykonaniem dna, a elementy 
przejścia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzić przed pracami betoniarskimi. 
Pompy fontanny pracują w obiegu zamkniętym i są włączane okresowo. W okresie nocnym pompy 
atrakcji fontanny będą wyłączane. 
Niecka wykonana będzie ze zbrojonego betonu (wg odrębnego projektu) i wyposażona w króćce 
technologiczne: przelewowy, spustowy, tłoczne, ssawne i przejść kabli. 
 
Pompa filtracyjna (PF) 
Pompa zapewnia stałą cyrkulację wody w obiegu oraz wykorzystywana będzie do płukania filtra 
piaskowego. Pompa wyposażona jest w filtr wstępny służący do zatrzymywania zanieczyszczeń 
znajdujących się w wodzie pobieranej z niecki fontanny. Łapacz znajduje się przed pompą obiegową i 
zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. 
Dobrano pompę wirową z prefiltrem o wydajności 9 m3/h, wysokości podnoszenia 11 m H2O i mocy 
0,55 kW, 400V. 
 
Filtr piaskowy (FP) z zaworem sześciodrogowym (ZS) 
Filtr ten stosuje się w celu usunięcia z wody zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin i cząstek 
koloidowych. Filtr wypełniony jest piaskiem kwarcowym usypanym na podtrzymującej warstwie żwiru. 
Płukanie filtra odbywa się wodą pobieraną z niecki fontanny. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, 
dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. Zbiornik filtracyjny wyposażony jest we właz potrzebny do 
usypania i usunięcia złoża, manometr oraz niezbędne do prawidłowej pracy króćce. 
 Średnica filtra:   500 mm  
 Wysokość całkowita:   770 mm  
 Prędkość filtracji:   50 m/h   
 Warstwy filtracyjne: 

 żwir 1-5 mm (podsypka): 25 kg   
 piasek  0,4-0,7 mm:  70 kg    

Przełączanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, płukanie) odbywa się przy pomocy ręcznego zaworu 
sześciodrogowego.  
 Dobrano filtr o średnicy 500 mm oraz zawór sześciodrogowy ręczny o przyłączach 1 1/2”. 
 
Śluza dozująca (SD) 
 Środek chlorujący:    wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru 
 Stężenie chloru wolnego:  nie mniejsze niż 0,3 g Cl2/m3  
 Dawka chloru wolnego:   0,5-2,0 g/m3  
 Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu 
technologicznego.  
 Zastosowano zestaw składający się z ręcznej śluzy dozującej o wydajności maksymalnej 2 l/h 
montowanej na by-pasie instalacji tłocznej wody przefiltrowanej.  
 
Czujnik poziomu wody (CP) 
 Czujnik służy do automatycznego sterownia uzupełnianiem wody z sieci w niecce fontanny, oraz 
zabezpiecza pompy przed suchobiegiem. Dobrano czujnik poziomu wody z czterema sondami w 
obudowie ze stali nierdzewnej (CP). Dobrano zawór dopustu wody ze stali nierdzewnej z gwintem 
wewnętrznym 1” z napędem elektrycznym normalnie zamkniętym, 24VDC (EL). 
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Dysze strumieniowe (KO) 
 
Przyjęto dysze jednostrumieniowe (KO), wytwarzające klarowny i odporny na podmuchy wiatru pełny 
strumień wody o średnicy 12mm. Każda dysza wyposażona jest w przegub kulowy, za pomocą, którego 
strumień może być regulowany w zakresie 12° od pozycji pionowej. Dysza wykonana z mosiądzu i 
przyłączu 1”. 
 
Dysza wieloobrazowa (VJ) 
Przyjęto dysze wieloobrazowe (VJ), wytwarzające w zależności od wysokości strumienia wodnego i 
wydajności wody obraz wodny, który będzie przybierał pięć kształtów o zmiennej wysokości i średnicy. 
Zmiana kształtu strumienia wody odbywać się będzie bez ingerencji mechanicznej, ręcznej, czy 
automatycznej w dyszę, np. filmu wodnego w formie kielicha, kielicha o postrzępionych krawędziach, 
smukłego, piętrzącego się strumienia pionowego, płynnej zmiany wysokości strumienia wodnego, cięcie 
strumienia wodnego, praca wybranych strumieni wodnych pojedynczo lub grupowo. Dysza 
wieloobrazowa (VJ) zasilana w wodę będzie poprzez dwa agregaty fontannowe (EC2). Dysza 
wykonana ze stali nierdzewnej i dwóch przyłączach 11/2”. 
 
Reflektory LED RGB (LED2) 
Dla optymalnego oświetlenia strumienia wodnego dysz wieloobrazowych (VJ) zastosowano reflektory 
LED RGB (LED2). Reflektory zasilane są bezpiecznym napięciem 24V/DC, przeznaczone do 
eksploatacji podwodnej, jako oświetlenie fontann i wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest ze 
stali nierdzewnej i standardowo wyposażona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkła pancernego 
wytrzymująca praktycznie wszystkie naprężenia i pełniąca rolę osłony diod LED, w ilości 3 sztuk diod 
LED w każdym reflektorze.  
Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor 
charakteryzuje się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu 
się zanieczyszczeń.  
Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów. Każdy z 
reflektorów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem liczebności 
kolorów, jak i dynamiki ich wyświetlania. Reflektor wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący z 
wtykiem VTS o stopniu szczelności IP68. 
Cechy reflektora typ LED RGB (LED2): 

 protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie 
najważniejszych parametrów reflektora: 

 - roboczogodziny załączeń napięcia,  
 - roboczogodziny pracy właściwej - cały reflektor,  
 - roboczogodziny pracy właściwej - poszczególne spoty, 
 - temperatura pracy reflektora - cały reflektor,  
 - temperatura pracy reflektora - poszczególne spoty,  
 - napięcie robocze,  
 - identyfikacja błędnej pracy, 
 sterowanie na bazie protokołu DMX, zapewniające płynną zmianę kolorów w zakresie 16 

milionów barw,  
 wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniający jednocześnie zasilanie 24VDC oraz 

sterownie DMX, stanowiący integralną część reflektora,       
 skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 5m przy mocy 6W, 
 możliwość uzyskania efektu stroboskopowego, 
 maskownica umożliwiająca profesjonalny montaż w płycie, 
 zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa 

odnośnie publicznych obiektów fontannowych.  
 
Reflektory LED RGB (LED1) 
Dla optymalnego oświetlenia poszczególnych strumieni wodnych dysz strumieniowych (KO) 
zastosowano reflektory LED RGB (LED1) z możliwością umieszczenia dyszy strumieniowej pośrodku 
lampy (otwór na dyszę w centrum reflektora). Reflektory zasilane są bezpiecznym napięciem 24V/DC, 
przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oświetlenie fontann i wodotrysków. Obudowa reflektora 
wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo wyposażona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze 
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szkła pancernego wytrzymująca praktycznie wszystkie naprężenia i pełniąca rolę osłony diod LED, w 
ilości 9 sztuk diod LED w każdym reflektorze.  
Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor 
charakteryzuje się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu 
się zanieczyszczeń.  
Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów. Każdy z 
reflektorów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem liczebności 
kolorów, jak i dynamiki ich wyświetlania. Reflektor wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący z 
wtykiem VTS o stopniu szczelności IP68. 
Cechy reflektora LED RGB (LED1): 

 sterowanie na bazie protokołu DMX, zapewniające płynną zmianę kolorów w zakresie 16 
milionów barw,  

 protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie 
najważniejszych parametrów reflektora: 

 - roboczogodziny załączeń napięcia,  
 - roboczogodziny pracy właściwej - cały reflektor,  
 - roboczogodziny pracy właściwej - poszczególne spoty, 
 - temperatura pracy reflektora - cały reflektor,  
 - temperatura pracy reflektora - poszczególne spoty,  
 - napięcie robocze,  
 - identyfikacja błędnej pracy, 
 wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniający jednocześnie zasilanie 24VDC oraz 

sterownie DMX, stanowiący integralną część reflektora,       
 skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 7m przy mocy 16W, 
 maskownica umożliwiająca profesjonalny montaż w płycie, 
 zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa 

odnośnie publicznych obiektów fontannowych.  
 
Agregaty fontannowe (EC1) 
Dla zasilania dysz strumieniowych (KO) zastosowano podwodne agregaty fontannowe (EC1). Agregaty 
zapewniają płynną regulacje wysokości każdego z 10 szt. strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. 
Agregat zasilany jest bezpiecznym napięciem 24 V/DC i pobiera moc 60W. Dodatkowo każdy agregat 
wyposażony jest w przetwornicę częstotliwości w celu płynnej regulacji wysokości strumienia wodnego. 
Każdy z agregatów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem 
wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposażone są w filtry wstępne ze stali 
nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z wtykiem VTS o stopniu szczelności IP68. 
Każde z urządzeń ma własne imię cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, którego z wiązki informacji 
wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał 
przechodzi z jednego urządzenia do kolejnego. 
Cechy agregatu (EC1): 

 efekt dynamicznego cięcia obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (120 zmian prędkości 
obrotowej/min), przy założeniu pełnego obrazu wodnego o średnicy 12mm i wysokości do 1500mm,   

 efekt płynnej zmiany wysokości obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (20mm – 1500mm – 
20mm) (20 zmian wartości prędkości obrotowej/min),   

 zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych,  

 protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie 
najważniejszych parametrów agregatu:  

 - roboczogodziny załączeń napięcia – inicjacja,  
 - roboczogodziny pracy właściwej – inicjacja + prędkość, 
 - temperatura pracy agregatu,  
 - natężenie robocze,  
 - napięcie robocze,  
 - identyfikacja błędnej pracy, 
 wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowiące integralną część 

agregatu. 
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Agregaty fontannowe (EC2) 
Dla zasilania każdej dyszy wieloobrazowej (VJ) zastosowano dwa podwodne agregaty fontannowe 
(EC2). Każdy agregat zasilany jest bezpiecznym napięciem 24 V/DC i pobiera moc 120W. Dodatkowo 
każdy agregat wyposażony jest w przetwornicę częstotliwości w celu płynnej regulacji wysokości 
strumienia wodnego. Każdy z agregatów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, 
zarówno pod kątem wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposażone są w filtry 
wstępne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z wtykiem VTS o stopniu szczelności 
IP68. 
Każde z urządzeń ma własne imię cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, którego z wiązki informacji 
wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał 
przechodzi z jednego urządzenia do kolejnego. 
Cechy agregatu (EC2): 

 protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie 
najważniejszych parametrów agregatu:  

 - roboczogodziny załączeń napięcia – inicjacja,  
 - roboczogodziny pracy właściwej – inicjacja + prędkość, 
 - temperatura pracy agregatu,  
 - natężenie robocze,  
 - napięcie robocze,  
 - identyfikacja błędnej pracy, 
 efekt dynamicznego cięcia obrazu wodnego na bazie protokołu DMX, 
 efekt płynnej zmiany wysokości obrazu wodnego na bazie protokołu DMX, 
 zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa 

odnośnie publicznych obiektów fontannowych,  
 wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowiące integralną część 

agregatu. 
 
Rozdzielnica zasilająco – sterująca  (SZS) 
Rozdzielnica została zaprojektowana w obudowie metalowej o wymiarach wys. 800mm, szer. 600mm, 
gł. 400mm. Rozdzielnica zostanie zamontowana na ścianie maszynowni. Należy stosować 
indywidualne dławiki kablowe typu PG montowane od rozdzielnicy. Projektowana rozdzielnica zostanie 
wyposażona w aparaty zabezpieczające do poszczególnych urządzeń fontanny. Parametry pracy 
obiektu będą ustawiane za pomocą zegarów sterujących. Użytkownik będzie miał możliwość ustawienia 
godzin pracy pompy filtracyjnej, oświetlenia oraz agregatów fontannowych. Rozdzielnia wyposażona 
będzie dodatkowo w sterownik DMX-RDM 512CH realizujący program choreograficzny pracy dysz i 
oświetlenia. Program 10 minutowy w sterowniku DMX będzie zapętlony w nieskończoność a sterowanie 
agregatami i oświetleniem realizowane będzie poprzez przekaźniki zasilaczy 24VDC.  
Na elewacji rozdzielnicy zamontowane zostaną przełączniki trybu pracy dla następujących urządzeń: 
• Pompa filtracyjna (Włącznik A-0-R) 
• Oświetlenie (Włącznik A-0-R) 
• Agregaty (Włącznik A-0-R) 
• Elektrozawór (Włącznik A-0-R) 
Jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe urządzeń zastosowano wyłączniki nadmiarowo-prądowe o 
charakterystykach i wartościach dobranych do mocy zabezpieczeń urządzeń. W szafie zaprojektowano 
ochronniki przeciwprzepięciowe kl. C.  
Zmiękczacz wody (ZM) 
Zaprojektowano automatyczny zmiękczacz wody o wydajności maksymalnej 1,1m3/h przy twardości 
<0,1°d, zdolność jonowymienna zmiękczacza 70 °d x m3. Zmiękczacz posiada zbiornik ze złożem 
jonowymiennym o średnicy 10” oraz zbiornik na sól tabletkową. Sterowanie procesem regeneracji i 
płukania odbywa się poprzez automatyczną głowicę sterującą. Zmiękczacz posiada przyłącz DN25. 
 
IMONTAŻ URZĄDZEŃ I INSTALACJI 
 
Montaż urządzeń należy przeprowadzić na podstawie rys. rozmieszczenia urządzeń. Pompy mocować 
do podłoża za pomocą śrub z kołkami rozprężnymi. Montaż rurociągów należy prowadzić zgodnie z 
rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. Rurociągi prowadzić ze spadkiem do 
pomieszczenia technicznego. Spadek min 1%. 
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Montaż i próby wodne instalacji przeprowadzić zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC, 
PE oraz armatury. Rurociągi w niecce fontannowej oraz układane w ziemi wykonać z PE. Rurociągi w 
pomieszczeniu technicznym wykonać z PVC. Rurociągi w pomieszczeniu technicznym należy układać 
na podporach wykonanych z kształtowników stalowych ocynkowanych i obejm do rur z wkładkami 
gumowymi. Podpory i zawieszenia mocować do stropów, ścian i konstrukcji pomieszczenia. 
Rozmieszczenie podpór zgodnie z WTWiO producentów rur z PVC. Przy klejeniu PVC zachować 
ostrożność (wg WTWiO rurociągów z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy na stanowisku 
pracy.  
Wszystkie „wyjścia” rurociągów z dna niecki oraz ściany pomieszczenia technicznego należy 
wyposażyć w murowe kołnierze oraz łańcuchy uszczelniające. 
 
 

WYTYCZNE BRANŻOWE 

1. Maksymalny wydatek wód popłucznych z płukania filtra wynosi ok. 15 m3/h w czasie ok. 3 min., 

objętość wód popłucznych z jednego płukania wynosi ok. 0,75 m3. Częstotliwość płukania – 

minimum dwa razy w tygodniu. Wody popłuczne odprowadzane będą z przerwą powietrzną do 

rząpi w pomieszczeniu technicznym.  

2. Woda świeża wodociągowa do napełniania niecki i uzupełniania obiegów - max 3 m3/h. 

Rurociąg D40 doprowadzić do pomieszczenia technicznego i zakończyć zaworem 

odcinającym, wodomierzem, zaworem antyskażeniowym. 

3. W pomieszczeniu technicznym wykonać rząpie (wg. projektu konstrukcji maszynowni fontanny) 

oraz zainstalować pompę zatapialną do wody brudnej z własnym sterowaniem pływakowym o 

wydajności 15 m3/h. Od pompy poprowadzić rurociąg ciśnieniowy tłoczny do odbiornika 

kanalizacji oraz zawór zwrotny. 

4. W niecce fontanny wykonać przelew awaryjny D110 do kanalizacji. 

5. W niecce fontanny wykonać spust denny z zasuwą D110 do kanalizacji. 

6. Do szafy technologicznej sterującej fontanną doprowadzić zasilanie wg zapotrzebowania 

podanego w tabeli nr 1 oraz bednarkę. 

7. W pomieszczeniu technicznym wykonać tablicę elektryczną zasilającą: pompę ścieku, grzejnik 

elektryczny, wentylację, oświetlenie, gniazdo serwisowe, szafę technologiczną fontanny. 

8. W pomieszczeniu technicznym wykonać oświetlenie zgodnie z PN. 

9. W pomieszczeniu technicznym wykonać wentylację mechaniczną 5 w/h, awaryjnie 10 w/h. 

10. W pomieszczeniu technicznym należy zapewnić temperaturę min 5°C, max 30°C.  

11. Obsługa fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel. 

 

 

Tab.1 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla szafy zasilająco – sterującej technologią 

fontanny. 

 

Lp. Urządzenie Moc Napięcie Moc 

całkowita 

Oznaczenie 

1 Pompa filtracyjna 0,55 kW  400 V/AC 0,55 kW PF 

2 Elektrozawór 0,007 kW 24 V/DC 0,007 kW EL 

3 Zmiękczacz 0,005 kW 24 V/DC 0,005 kW ZM 

4 Reflektory led 6x0,006 kW 24 V/DC 0,036 kW LED2 

5 Reflektory led 10x0,016 kW 24 V/DC 0,16 kW LED1 

6 Agregaty fontannowe 10x0,06 kW 24 V/DC 0,60 kW EC1 

7 Agregaty fontannowe 4x0,12 kW 24 V/DC 0,48 kW EC2 

8 Inne – automatyka, itp.   0,5 kW  

 Razem   ≈ 3,0 kW  
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2.3. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU WODNEGO – KURTYNA WODNA 

2.4.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

 CPV 35.11.00.00-8. Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 

2.4.2. Normy 

PN –B-06200-1997 Konstrukcje stalowe budowlane 

PN-EN 1993-1-6:2009 Połączenia śrubowe 

2.4.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar 

Zakres robót: 

• montaż elementów wyposażenia terenu – kurtyny wodnej  

• Szczegółowy obmiar: 

• Kurtyna wodna – 1 szt. 

2.4.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

 

Wymiary:  

-Szerokość: 10 cm  

 -Długość: 270cm              

-Wysokość: 240 cm  

 

Materiał:   

• stal nierdzewna  

• podstawa stalowa z blachy ocynkowanej gr. 10 m pokryta emalią chlorokauczukową 

• demontowalne panele z blachy ocynkowanej (nierdzewne) w dowolnym kolorze RAL 

• urządzenie rozkładane 

• przyłącze wody 3/4" 

• 8 dysz na poziomej belce, skierowane w dół 

 

Montaż:  

- wolnostojące 

- należy montować zgodnie z wytycznymi producenta i aprobata techniczną. 
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3.  KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość 

geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

Kolejność:  

• wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie 

i oznakowanie;  

• organizacja wjazdów;  

• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków;  

• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz 

lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

• wykonanie niezbędnych pomiarów w terenie; 

• przygotowanie podłoża; 

• prace montażowe, pomieszczenie techniczne i fontanna; 

• ułożenie nowej nawierzchni; 

• montaż małej architektury;  

• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres 

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu 

zniszczonych w czasie prac budowlanych. 

4. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT  

TYMCZASOWYCH 

Organizacja robót budowlanych 

Oprócz samego wykonania robót, składających się na budowę Placu Wodnego przy Hali Sportowo-

Widowiskowej w Płocku na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa 

odpowiedzialność za następujące sprawy: 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 

(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 
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• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy 

wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 

atmosferycznych i wód gruntowych; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 

realizowanych przez Wykonawcę; 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 

podwykonawstwie; 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej; 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu 

na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód 

powstałych wskutek tego transportu; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 

prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 

prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w trakcie 

prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy 

zabytku; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska o 

ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek 

obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.); 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wiąże się z tym konieczność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, przepisami BHP i P.POŻ. 

Przy wjeździe na ten teren powinna być wywieszona tablica informacyjna w kolorze żółtym -zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami zawierająca wszelkie informacje mogące służyć osobom trzecim.  

Ochrona środowiska 

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia związane z ochroną środowiska obejmują przede 

wszystkim: 
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• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac 

budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów 

przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.); 

• zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 

• zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy • zakaz składowania na 

terenie budowy materiałów trujących i toksycznych. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. Wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót 

należy przeszkolić z zakresu BHP, wskazać miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie 

oraz zapoznać z planem BIOZ, a także przeszkolić z zakresu zasad korzystania z powierzonego 

sprzętu. 

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien 

każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami 

ze szczególnym uwzględnieniem robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne 

zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia należy udokumentować wpisem do 

dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt ten potwierdzić przez pracowników własnoręcznym 

podpisem. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzające ich zdolność 

do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych, a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować granice 

terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie 

nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować 

teren budowy tj.:  

• ogrodzić teren i wyznaczyć strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz 

wykonać drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych, a także dojazdy pożarowe i utrzymywać je w 

stanie nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników; 

• na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i 

odwodnić miejsca przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń; 

• materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w warstwach 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

"PRZEBUDOWA ZDROJU ULICZNEGO NA FONTANNE USYTUOWANĄ NA RYNKU W GNIEWKOWIE" 

 

Warszawa, styczeń 2018 

 
28 
 

 

krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej 

odległości od ogrodzenia i zabudowań (0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5 m); 

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego;  

• wszystkie osoby pracujące powyżej 3 m należy zabezpieczyć szelkami ochronnymi na linach 

umocowanych do trwałych elementów i zapewnić im asekurację. Plac budowy należy oświetlić, 

zabezpieczyć w sposób zgodny z przepisami stanowiska pracy na rusztowaniach oraz zapewnić 

właściwe dojazdy i dojścia do wszelkiego rodzaju prac. Montaż rusztowań powinien być 

wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony zgodnie 

z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania 

robotami budowlano-montażowymi. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca 

o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po 

dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

Rusztowania powinny posiadać barierki ochronne na wys. 110 cm z przewiązką w połowie i z 

bortnicami na wys. 15 cm. 

• drogi i ciągi komunikacji pieszej należy utrzymywać w należytym porządku oraz odpowiednio 

oświetlić; 

• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia; 

• na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i 

ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów lub zapewnić możliwość korzystania z 

istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli 

przewiduje to zawarta umowa; 

• bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

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

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650); 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami); 

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. Nr 120, 

poz. 1126); 

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych, wynikające ze specyfiki 

projektowanego obiektu: 

skala rodzaj zagrożenia miejsce występowania czas występowania 
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średnia komunikacyjne, 

wynikające z publicznego i 

otwartego układu obiektu 

na terenie całego obiektu podczas wykonywania 

pełnego zakresu robót 

wysoka urazy wskutek uszkodzenia 

innych istniejących sieci 

uzbrojenia terenu (gaz, 

wodociąg, itd.) 

w miejscach i na trasach 

istniejących i czasowo 

użytkowanych instalacji 

podczas wykonywania 

pełnego zakresu robót 

niska wpadnięcie do rowu 

kablowego 

na trasie kabla od rozpoczęcia 

do zasypania 

rowów 

wysoka porażenie prądem o napięciu  

15 kV i 0,4 kV 

linia kablowa 15 kV, 0,4 kV podczas montażu 

osprzętu i pomiarów 

rezystancji izolacji. 

 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 

Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. 

Dopuszczalne jest ustawienie kontenera oraz toalety przenośnej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Teren budowy znajduje się w zasięgu ulicy 7 czerwca 1991 r. w Płocku, na działkach nr 4-239/1, 4-

239/9.  Korzystniejsze warunki dojazdu są od strony północno-wschodniej terenu opracowania. 

Warunki wjazdu do ustalenia z Inwestorem. 

Ogrodzenia 

Ze względu na zakres prac teren opracowania na czas budowy należy ogrodzić i zamknąć dla 

użytkowników. Zamknięcie jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. 

 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Na terenie opracowania nie występują jezdnie ani chodniki, tak więc nie wymagają 

zabezpieczenia.  

Obowiązkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z błota wyjeżdżających z 

budowy na teren dróg publicznych pojazdów. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I ICH 

KONTROLĄ JAKOŚCI 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 

wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami 

określonymi w świadectwie ITB. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów 

i wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych określonych w normach zakładowych, bez 

wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowiązujących przepisów. Nie 

należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów importowanych bez 

uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań technicznych 

dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, 

dopuszcza się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i 

konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku 

nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, należy poddać materiały, elementy i 

konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym przez 

Projektanta lub Kierownika Budowy. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy 

rodzaj robót, w którym zajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy 

zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorąc pod 

uwagę specyfikę obiektu, a zwłaszcza nie naruszenie drzewostanu parkowego. 

5.1. Wyroby i materiały – warunki dopuszczenia zamienników 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i 

producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te 

stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach 

robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w 

dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. 

Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w 
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dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod 

warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem: 

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), 

• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

• parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 

charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

• wyglądu (struktura, barwa, kształt), 

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania.  

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez 

prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej 

grupy produktów. 

 

5.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

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

związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i 

miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów 

na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

5.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli   dokumentacja   projektowa   lub   SST    przewidują   możliwość   zastosowania   różnych    

rodzajów materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót   Wykonawca  powiadomi  

Inspektora nadzoru o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  

zaakceptowany  rodzaj materiału nie może  być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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5.4. Materiały 

5.4.1. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy budowie nawierzchni 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.Pale drewniane 

umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 

średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 

stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 

utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

Materiały nie występują. 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] 

powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do 

innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja 

projektową i ST. 

WYKONYWANIEM KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

GRUNTOWEGO 

Materiały nie występują. 

 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy jest z tłuczeń kamienny. 
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Wymagania dla materiałów 

Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania 
według 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel 

Podbudowa 

zasadnicza pomocnicza  zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza  

1 Zawartość ziarna mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B- 
06714-
15 

[3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B- 
06714-
15 

[3] 

3 Zawartość ziaren  nieforemnych % 
(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B- 
06714-16 

[4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, % (m/m), nie 

więcej niż 

1 1 1 1 1 1 PN-B-
04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą 
I lub II wg PN- B-04481, % 

od 30 do 
70 

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 - - 

BN- 
64/8931-
01 

[26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 

a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 

niż 

b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej 

niż 

35 
30 

45 
40 

35 30 50 
35 

40 

30 

50 
35 

PN-B- 
06714-42 

[12] 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie 
więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 

PN-B- 
06714-
18 

[6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy 
po 25 cyklach zamrażania, % 

(m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B- 
06714-
19 

[7] 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy 
łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż 

- - - - 1 3 PN-
B06714-
37 

[10] PN-
B- 
06714-39 

[11] 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, % (m/ 

m), nie więcej niż 

1 1 1 1 2 4 

PN-B- 
06714-28 

[9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

80 
120 

60 
- 

80 
120 

60 
- 

80 
120 

60 
- 

PN-S-
06102 

[21] 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

CHODNIK Z PŁYT GRANITOWYCH  

Rodzaj płyt: 

Płyty granitowe jasnoszare, płomieniowane, gr. 6 cm;  

Płyty granitowe, grafitowe, płomieniowane, gr. 6 cm;  

 

Podsypka: 

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubość warstwy 3 cm 

 Podbudowa: 

Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10 cm; 

Podpory regulowane: 

Wsporniki do podłóg podniesionych produkowane są przez belgijską firmę BUZON. Opatentowany 

system regulacji kąta nachylenia od 0 do 5 stopni, ustawienie wysokości z dokładnością do jednego 

milimetra czy też wytrzymałość ponad 1000 kg na jeden wspornik. 

 

Cechy systemu: 

- regulacjia wysokości wspornika w granicach 330 do 531 mm, 

- obciążenie maksymalne na jeden wspornik do 1200 kg, 

- regulacja kąta nachylenia od 0 do 5 stopni, 

- materiał - polipropylen modyfikowany, 

- odporne na działanie środków chemicznych, 

- stosowany do nawierzchni z betonu, kamienia, tworzywa sztucznego, drewna, kompozytów 

- odporny na działanie promieni UV, 

- odporny na działanie temperatur od -20 do +120 stopni Celsjusza. 

Powinny odpowiadać Aprobacie technicznej ITB AT-15-5827/2003. 

 

5.4.2. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy budowie instalacji fontanny 

 

L.p. Opis Przykładowy produkt Ilość 

PF 

Pompa filtracyjna z filtrem wstępnym, 

pozioma. 

q=9 m3/h, H=11 mH2O 

N= 0,55 kW 3x400 V 

DN 50/40 

Materiał: tworzywo sztuczne. 

BADU 90/13 1 
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FP 

Filtr piaskowy 

500mm; H=770mm; 

DN 40/40, PN2,5 wraz ze  złożem, 

włazem, króćcami technologicznymi, 

manometrem . 

Materiał: tworzywo sztuczne. 

ASTER500 1 

ZS 
Zawór 6-drogowy ręczny 11/2” 

Materiał: tworzywo sztuczne. 
CLASSIC 1 

SD 

Śluza dozująca 

DN 40/40, PN2,5 

Materiał: tworzywo sztuczne. 

DOSSI-3 1 

CP 
Czujnik poziomu wody 

Materiał: stal nierdzewna 
WSS 20-4 1 

SZS 
Szafa zasilająco-sterująca dla 

urządzeń technologicznych 
SZS 1 

LED2 

Reflektor LED 

N=6 W; 24 V/DC 

Materiał: stal nierdzewna. 

LED PP 110 6 

LED1 

Reflektor LED. 

N=16 W; 24 V/DC 

Materiał: stal nierdzewna. 

LED PP 320 10 

EC1 

Agregat fontannowy. 

N=60 W; 24 V/DC 

Materiał: stal nierdzewna/tworzywo 

sztuczne. 

VN90 10 

EC2 

Agregat fontannowy. 

N=120 W; 24 V/DC 

Materiał: stal nierdzewna/tworzywo 

sztuczne. 

VN150 4 

KO 
Dysza strumieniowa. 

Materiał: mosiądz. 
Kometa 10-12T 10 

VJ 
Dysza wieloobrazowa. 

Materiał: stal nierdzewna. 
Vario Jet 42-15 2 

KD 
Przejście szczelne kabli – 13 kabli. 

Materiał: stal nierdzewna. 
KD13/160 1 

DMX-3 
Kabel DMX VTS 3m. 

Materiał: guma. 
DMX3 13 
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DMX-5 
Kabel DMX VTS 5m. 

Materiał: guma. 
DMX5 4 

DMX-T 
Terminator DMX 

Materiał: tworzywo sztuczne. 
DMX-T 2 

DMXH-3 
Kabel DMXH VTS 3m. 

Materiał: guma. 
DMXH3 16 

24VDC/3 
Kabel 24VDC VTS 2x2,5mm2 3m. 

Materiał: guma. 
24VDC/3 14 

24VDC/7.5 
Kabel 24VDC VTS 2x2,5mm2 7.5m. 

Materiał: guma. 
24VDC/7.5 5 

JB 
Podwodna puszka połączeniowa 

Materiał: tworzywo sztuczne. 
JB8M20 4 

DMX-D 
Driver DMX 

Materiał: tworzywo sztuczne. 
DMX-D 5 

H07 
Kabel H07RN-F 1x10mm2. 

Materiał: guma. 
H07RN-F 1x10mm2 150 

DMX 
Kabel DMX. 

Materiał: guma. 
DMX 50 

WP 
Filtr wstępny 20 m, DN25. 

Materiał: tworzywo sztuczne. 
WP10 1 

EL 

Zawór z napędem elektrycznym – 1”, 

24VDC, normalnie zamknięty. 

Materiał: stal nierdzewna. 

LRF24/R225 1 

KS 
Kosz ssawny filtracji. 

Materiał: stal nierdzewna. 
KSF200/250/50 2 

ZM 

Zmiękczacz DN25. 

N=3 W; 230 V/AC 

Materiał: tworzywo sztuczne. 

EURO 31 VC 1 

- Rury, kształtki, zawory – PVC-U.  PVC-U, PN10 1 

- Rury, kształtki – PVC-U.  PVC-U, SN8 1 

- Rury, kształtki – PE.  PE100, PN10, SDR17 1 

- 
Rury, kształtki, uchwyty dla instalacji 

elektrycznej.  
PVC 1 

- 
Uchwyty dla rurociągów instalacji 

hydraulicznej.  
Stal ocynkowana z wkładką gumową 1 

- Kołnierze uszczelniające.  EPDM 1 

- Łańcuchy uszczelniające.  EPDM, stal ocynkowana 
1 
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Kable zasilające i sterujące w pomieszczeniu 

technicznym: 

- pompa filtracji (PF) – typ YLYżo 4x1,5mm2 

- zawór dopustu wody (EL) – typ YLY 2x1,5mm2 

- czujnik poziomu wody (CP) – typ YLY 4x1,5mm2 

- zmiękczacz (ZM) – typ YLY 3x1,5mm2 

 1 

 

5.4.3. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy instalowaniu wyposażenia 

1. Mała architektura: 
• Kurtyna wodna - 1 szt.  

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ORAZ ŚRODKÓW 

TRANSPORTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót  

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywanie robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 
W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju 
robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki 
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta 
określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów. 
Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami 
upoważniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy 
wykonywaniu robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do 
zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia 
wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

7.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania terenu 
należy wytyczyć w terenie.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
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Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie 
również nadzoru sprawdzał prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

7.3. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca składowania 
materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, 
pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni 
niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy) szczelnym 
ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość 
ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m. 
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7.4. Plan BIOZ 

 

Podstawy formalne sporządzenia informacji:  

 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;  

d) Projekt budowlany i projekt wykonawczy dotyczący „Przebudowy zdroju ulicznego na fontannę 

usytuowaną na rynku w Gniewkowie” 

e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 

285);  

f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650;  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 

późniejszymi zmianami);  

h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).  

 

 

Niniejsza informacja została sporządzona w nawiązaniu do obowiązujących aktów prawnych w 
pkt. a), b), c). W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem opracowania 
mogą wystąpić roboty budowlane, których charakter stwarza ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisów a) i b) – wymagane jest sporządzenie planu 
„BiOZ”.  

 

 7.4.1.  Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym:  

W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą następujące elementy:  

1) Roboty przygotowawcze,  

2) Roboty ziemne, polegające m. in. na niwelacji istniejącego terenu na potrzeby 

planowanej inwestycji,  

3) Roboty budowlane związane z wykonaniem nowej fontanny,  

4) Roboty budowlane związane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby 

przedmiotowej inwestycji,  

5) Roboty budowlane związane z projektowanym układem komunikacyjnym na 

przedmiotowym terenie,  

6) Uprzątniecie placu budowy.  

 

 

 7.4.2.  Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

Przewiduje się następująca kolejność realizacji poszczególnych etapów robót:  

1) Przygotowanie placu budowy oraz niezbędnej organizacji ruchu na potrzeby realizacji 

inwestycji,  

2) Wykonanie robót ziemnych na potrzeby fundamentowania nowoprojektowanego 

obiektu,  

3) Roboty budowlane związane z wykonaniem nowoprojektowanego obiektu,  
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4) Roboty budowlane związane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby 

przedmiotowej inwestycji,  

5) Wykonanie robót niwelacyjnych, dostosowujących poziomy terenu do projektowanych 

rzędnych,  

6) Budowa projektowanych ciągów komunikacyjnych,  

7) Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (oprawy oświetleniowe, drobne 

formy architektoniczne, wyposażenie terenu, nasadzenia zieleni),  

8) Uprzątniecie placu budowy.  

 

7.4.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi  

  

Projektowane elementy zagospodarowania terenu  

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych 

należy zaliczyć:  

1) Roboty ziemne i związane z niwelacją terenu,  

2) Elementy projektowanej infrastruktury technicznej – w szczególności prace w wykopach 

oraz podczas prac specjalistycznych,  

3) Projektowany obiekt komory technologicznej fontanny i kanałów – szczególnie w 

zakresie robót ziemnych. 

  

7.4.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia  

  

Zestawienie tabelaryczne przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych  

- roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości  

  

        

wykonywanie wykopów o 

ścianach pionowych bez  

rozparcia  o  głębokości  

większej niż 1,5m oraz  

wykopów o bezpiecznym 

nachyleniu ścian o głębokości 

większej niż 3,0m  

+ duża  Podczas robót rozbiórkowych.  

Podczas prac ziemnych i związanych z 

niwelacja istniejącego terenu.  

Podczas wykonywania drobnych form 
architektonicznych.  

Podczas prac związanych z 
wykonaniem elementów infrastruktury 
technicznej.  
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roboty wykonywane pod lub w 

pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej  

poziomo od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż: 

3,0m - dla linii o napięciu 

znamionowym do 1kV, 5,0m - 

dla linii o napięciu  

znamionowym 1kV- 15kV,  

10,0m - dla linii o napięciu 

znamionowym 15kV- 30kV,  

15,0m - dla linii o napięciu 

znamionowym 30kV- 110kV,  

  

+  duża  Podczas prac związanych z robotami 

ziemnymi oraz budową sieci 

elektroenergetycznych wykonywanych na 

potrzeby inwestycji.  

  

  

- roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi  

        

roboty  prowadzone  w  

temperaturze poniżej -10°C  

_    Uwaga: podczas ustalenia 

harmonogramu robót budowlanych należy 

przewidzieć możliwość pracy w 

temperaturach poniżej -10°C. W tym 

przypadku należy opracować 

szczegółowe wytyczne realizacji 

inwestycji.  

  

inne  +  średnia  Podczas prowadzenia prac związanych 

z wykonywaniem posadzek żywicznych i  

chemoodpornych.  

Podczas wykonywania robót związanych z 
układaniem nawierzchni syntetycznych.  

  

- roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach  

roboty  prowadzone  w  

zbiornikach, kanałach, wnętrzach 

urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych  

przestrzeniach zamkniętych  

  

+  średnia  Podczas prac związanych z wykonywaniem 

infrastruktury technicznej na terenie działki, 

w szczególności instalacji kanalizacyjnej.  
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7.4.5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

  

Instruktaż  

Pracownik przeszkolony będzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i 

bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki higieny i bezpieczeństwa pracy zależne od 

wykonywanych robót, dokumentacji techniczno rozruchowej obsługiwanego urządzenia.  Ponadto 

prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak również powierzenie czynności związanych z ich 

wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych. Instruktaż należy prowadzić, co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót. Podczas 

instruktażu powinny być poruszone tematy dotyczące:  

1) zakresu prowadzenia robót,  

2) sposobu i technologii prowadzenia robót,  

3) stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót,  

4) efektu końcowego wykonywania prac,  

5) wymaganych warunków atmosferycznych,  

6) przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom,  

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,  

8) inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót.  

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów 

poruszanych podczas instruktażu.  

  

Ochrona osobista pracowników  

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież 

roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na 

urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, 

wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą będą zaopatrzeni 

w sprzęt ochrony osobistej, dotyczy to również innych osób przebywających na terenie zakładu 

pracy.  

Sprzęt ochrony osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające 

sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.  

  

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiązane są do 

stosowania poniższych środków ochrony indywidualnej:  

- kask ochronny spełniający polskie normy. Kask powinien być opisany imieniem i 

nazwiskiem osoby, której został wydany. Kask powinien być zaopatrzony w pasek pod brodę, jeżeli 
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jest to konieczne. Spawacze powinni być wyposażeni w specjalnie dostosowany kask z elementem 

ruchomym, chroniącym twarz;  

- gogle ochronne spełniające polskie normy, wyposażone w ochronne elementy boczne;  

- obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi 

normami;  

- rękawice przemysłowe właściwe niebezpieczeństwu, jakie może grozić pracownikowi;  

 W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych należy pracowników 

wyposażyć w pasy ochronne, kompletny zestaw wyposażony w ściągacz linowy, zgodny z polskimi 

normami. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one być ze stali, 

przetestowane pod względem wytrzymałości i zatwierdzone pieczątka z informacja o 

dopuszczalnym obciążeniu. Ochrona słuchu i układu oddechowego musi być zgodna z polskimi 

normami i dostosowana do stopnia zagrożenia.  

Szczególną ochroną należy objąć osoby pracujące przy spawaniu, przy maszynach tnących. 

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracowników powinna być dbałość o to by odzież i sprzęt 

ochronny były sprawne i bezpieczne.  

Pracownikom nie wolno pracować w krótkich spodniach i z odkrytą górą.  

  

Pierwsza pomoc  

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym 

zakresie pracowników. Jeżeli roboty będą wykonywane w odległości większej niż 500m od punktu 

pierwszej pomocy, w miejscu pracy będzie znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie 

wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu 

poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji.  

  

7.4.6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń   

 

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą:  

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:  

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów,  

- oznaczenie stref niebezpiecznych,  

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,  

- urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,  

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,  

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

- zapewnienie utylizacji ścieków, - urządzenie stref gromadzenia odpadów.  
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2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez 

pracowników robót budowlanych, w tym m. in.:  

- zabezpieczenie dróg komunikacji,  

- zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,  

- zapewnienie właściwego oświetlenia,  

- zabezpieczenie stosownych dróg ewakuacji,  

- zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc.,  

- zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  

- zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych.  

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa i oporności izolacji.  

4) Właściwy montaż, eksploatacje zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń 

technicznych, w tym m. in.:  

- przestrzeganie DTR oraz wymagań określone w przepisach dotyczących systemu oceny 

zgodności,  

- zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),  

- maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być obsługiwane przez 

przeszkolone osoby,  

- maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi 

powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania,  

- właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych,  

- zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń budowlanych. 5) 

Właściwy montaż i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowań i ruchomych podestów 

roboczych oraz innych urządzeń służących do pracy na wysokości.  

6) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturą 

techniczną na terenie inwestycji.  

7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablice informacyjną oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  

  

 7.4.7.  Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych w ramach projektu   

Przed przystąpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zawierający informacje 

dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robot budowlanych 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby 

zapobiegania tym zagrożeniom.  
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W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: - wdrożyć Plan BiOZ oraz procedury BHP 

na terenie budowy;  

- upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników 

na budowie;  

- zwrócić szczególną uwagę na zakres przeszkolenia załogi;  

- ustalić sprawną  strukturę bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi;  

- opracować prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej 

komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;  

- prawidłowo oznakować teren budowy, wydzielić i oznakować strefy zagrożenia itp.,  

- rozmieścić sprzęt ratunkowy;  

- właściwie rozładowywać materiały i składować zgodnie z instrukcjami producentów i 

przepisami bhp w miejscach, do których będzie utrudniony dostęp osób niezatrudnionych  

- przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy sprawdzić sieci podziemne;  

- przed przystąpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni należy sprawdzić kompletność 

uzbrojenia podziemnego;  

- przekopami wykonywanymi ręcznie w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego 

płytkiego (kabel oświetlenia chodnika, kanalizacji deszczowej) sprawdzić jego lokalizację i 

faktyczną głębokość posadowienia.  

- materiały użyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiadać POLSKIM NORMOM oraz 

posiadać wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, które należy jako komplet 

zachować do odbiory końcowego robot oraz przekazać inwestorowi;  

- roboty ziemne prowadzić pod stałym dozorem nadzoru geotechnicznego;  

- wykopy wyposażyć w bezpieczne zejście lub drabiny wystawione 75 cm poza krawędź 

wykopu;  

- wykopy zabezpieczyć barierkami posiadającymi balustrady o wysokości 1,1m nad terenem, 

umieszczonymi min. 1,0m od krawędzi wykopu i oznakowane;  

- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robót powinny być 

odpowiednio zabezpieczone;  

- przy każdym wznowieniu robót po przerwie  lub po intensywnych opadach atmosferycznych, 

przed zejściem do wykopu należy sprawdzić stan umocnienia ścian wykopu;  

- przy robotach prowadzonych za pomocą koparki lub dźwigu sprawdzić czy nie tworzą się 

nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,  

- przy robotach prowadzonych za pomocą koparki lub dźwigu sprawdzić czy nie tworzy się 

niebezpieczeństwo osunięcia się skarpy urobku lub niebezpieczeństwo upadku urobku bądź 

pojemnika, na pracownika przebywającego wewnątrz wykopu,  
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- przy robotach prowadzonych za pomocą koparki lub dźwigu sprawdzić czy podwozie maszyny 

pracującej nie jest ustawione zbyt blisko krawędzi wykopu, co może spowodować osunięcie 

się gruntu,  

- zaplanować prace tak, aby firmy wykonawcze – brygady robocze miały czas na wykonanie 

swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Sytuacje, w których prace jednego z 

wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez 

opracowanie harmonogramu prac;  

- nadzorować by tylko osoby upoważnione miały dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są prace 

i kontrolować strój ochronny stosowny do wykonywanych prac i związanych z nimi 

zagrożeniami;  

- prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą szkolenia;  

- zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach 

typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny być przekazane podczas szkolenia 

bhp, które powinien przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie jak 

również, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań;  

- kontrolować wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa 

przynajmniej raz dziennie i podejmować akcję tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa 

pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny 

dostęp do niej;  

- prowadzić narady z pracownikami i podwykonawcami, ujmując wytyczne i harmonogram w 

protokole z roboczego spotkania;  

- dopilnować, aby rusztowania były wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez 

wykwalifikowane osoby, potwierdzone protokołem odbioru rusztowań. Należy prowadzić 

kontrolę wszystkich rusztowań, co do ich zgodności z Przepisami Bezpieczeństwa Budowy a 

protokoły z tych kontroli przechowywać na budowie.  

- wszelki sprzęt, urządzenia, maszyny, rusztowania należy czyścić i konserwować oraz 

poddawać okresowym przeglądom technicznych;  

 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Należy 

przygotować „Tablice informacyjną” oraz „Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia”.  

Tablica informacyjna zawiera:  

1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,  

2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego,  
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3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,  

4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych,  

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:  

- kierownika budowy  

- kierowników robót  

- inspektora nadzoru inwestorskiego  

- projektantów  

6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,  

7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.  

Tablica informacyjna ma mieć kształt prostokąta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy 

informacyjnej wykonać w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i 

cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdować się powinna 

w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie 

mniejszej niż 2 m.  

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia), należy umieścić 

na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.   

Ogłoszenie zawiera:  

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 2) 

maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 3) 

informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.    
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8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien 

zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne go lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób 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. 

8.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 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 częstotliwości są określone w SST. W 

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

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

8.3. Pobieranie próbek 

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

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

8.4. Badania i pomiary 

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

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

8.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

8.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku 

Budowy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

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

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom 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, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

[2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

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

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
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[3] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3], następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru - Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

Powierzchnie obliczane będą jako wielkości w płaszczyźnie poziomej jako sumy prostych figur 

płaskich.  

Objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średnie pole przekroju. Jednostki obmiaru 

powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

Ilości jednostkowe na podstawie zliczanej liczby sztuk lub kompletów. 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

9.4. Wagi i zasady wdrażania 

W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i 

zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom. Wykonawca będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - Inżyniera.  
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prowadzone prace rozbiórkowe, budowlane, montażowe i ogrodnicze będą podlegały 

standardowym procedurom kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny być 

m. in. następujące elementy: 

 protokół zakończenia prac rozbiórkowych 

 protokół z kontroli zagęszczenia podłoża i skarp 

 protokół komisji konserwatorskiej z czynności konserwacji elementów kamieniarskich 

pomnika 

 dokumentacja powykonawcza, 

 atesty i świadectwa materiałowe, 

 odbiory międzyoperacyjne, a w szczególności: 

o ocena stanu 

przygotowania podłoży,  

o odbiory robót 

zanikających. 

10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 

do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inżyniera. 

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, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

10.2. Odbiór częściowy  

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

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

10.3. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 10.4. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

10.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (jeśli jest wymagana), 

• wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• protokół pomiaru (rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemienia, skuteczności dodatkowej 

ochrony porażeniowej) 
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• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

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

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

10.5. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót 

Dla konstrukcji dopuszcza się następujące odchyłki od rzędnych projektowych i wymiarów w planie 

w wykonaniu robót: 

• dla wykonania górnej powierzchni bloku ± 2 mm na odc. 2m, 

• dla bocznych powierzchni ± 5 mm Dla robót nawierzchniowych tolerancja: 

• w szczelinach nawierzchni nie może przekroczyć 1 cm, 

• rzędnych ± 5 mm na odc. 2m 

• spadkach ± 5 mm na odc. 2m Dla prac ogrodniczych: 

• w utrzymaniu płaszczyzny trawnika 10 mm na od 2m 

• w odległości więźby sadzenia 5 cm 

• w wysokości zakupionych krzewów 2 cm 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

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

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać 

umowa zawarta z wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja 

placu budowy i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu 

budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed 

działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi 

technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do 

czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja 

geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy 

12. USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 
Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 

• średnie i niższe wartości kosztów ogólnych; 

• kategoria gruntu: III (gleba ciężka – piasek gliniasty, nasyp zleżały z piasku gliniastego i pyłu z 

gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna, gleba uprawna i torf z korzeniami grubości ponad 30 

mm); 

• odległość wywozu gruzu i śmieci, złomu oraz ziemi z wykopów: do 10 km; 

• brak zasobów ziemi urodzajnej i materiałów budowlanych oraz miejsc do składowania urobku w 

dyspozycji Inwestora.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

"PRZEBUDOWA ZDROJU ULICZNEGO NA FONTANNE USYTUOWANĄ NA RYNKU W GNIEWKOWIE" 

 

Warszawa, styczeń 2018 

 
59 
 

 

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• dokumentacja projekt budowlany dotyczący „Przebudowy zdroju ulicznego na fontannę 

usytuowaną na rynku w Gniewkowie”; 

• dokumentacja projekt wykonawczy dotyczący „Przebudowy zdroju ulicznego na fontannę 

usytuowaną na rynku w Gniewkowie”; 

• dokumentacja kosztorysowa dotycząca „Przebudowy zdroju ulicznego na fontannę usytuowaną 

na rynku w Gniewkowie”. 

 

 

 


