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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot  
Przedmiotem  niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z  inwestycją budowy elementów siłowni plenerowej, strefy relaksu, w ramach Programu OSA- 
Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Sokółki. Specyfikacja Techniczna stanowi cze ̨s ́c ́ integralna ̨ projektu 
stanowia ̨cego cze ̨s ́c ́ dokumento ́w w poste ̨powaniu o udzielenie zamo ́wienia i nalez ̇y ja ̨ stosowac ́ przy 
wykonywaniu robo ́t opisanych w niniejszej specyfikacji. 
  
1.2.  Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:  

1. 45111200-0      SST nr 1. Roboty ziemne. 
2. 45212140-9      SST nr 3. Zieleń. 
3. 45212140-9      SST nr 2. Obiekty rekreacyjne 
4. 45212200-8      SST nr 3. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. 
5. 45212140-9      SST nr 4. DFA, roboty wykończeniowe 

1.3.  Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
•   Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 
• Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
•  Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
• Teren budowy – przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane udostępniona przez Zamawiającego do 
prowadzenia inwestycji wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
• Dokumentacja budowy – projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu  – także dziennik 
montażu (szczegółowy zakres dokumentacji zostanie określony w umowie). 
•  Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Uwzględniająca zmiany zastosowanych elementów wyposażenia i materiałów, jak również zmiany 
ukształtowania lub zagospodarowania terenu. 
• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca  jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
•  Dziennik budowy wewnętrzny – dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący 
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dokumentu urzędowego. 
• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
• Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
•   Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
• Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm  będzie rozumiane jako konieczność uzyskania 
zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym 
dla danego zagadnienia. 
 
1.4.  Wymagania ogólne dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  i dwa komplety SST. 

1.4.2.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne        z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST . 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty o charakterze inwestycyjnym.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
zadania. 

1.5.  Ochrona środowiska 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację budynków, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary, za przekroczenie norm okres ́lonych odpowiednimi przepisami, oraz kary za skutki zaniedban ́ lub 
błe ̨do ́w wynikaja ̨cych z prowadzenia prac budowlanych, ujawnione po realizacji robo ́t, poniesie Wykonawca.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnośc ́ za ochrone ̨ drzew, krzewo ́w, kwietniko ́w  i trawniko ́w znajduja ̨cych 
sie ̨ obre ̨bie prowadzonych robo ́t. W przypadku zniszczenia   lub uszkodzenia ww. elemento ́w zieleni 
Wykonawca ponosi wszelka ̨ odpowiedzialnos ́c ́ wynikaja ̨ca ̨ z przepiso ́w Ustawy „O ochronie i kształtowaniu 
s ́rodowiska”. Wykonawca zobowia ̨zany jest do uporza ̨dkowania i przywro ́cenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewo ́w w razie ich zniszczenia).  
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Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotycza ̨ce gospodarki odpadami wynikaja ̨ce  z Ustawy z dnia 27.04.2001 
r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z po ́z ́niejszymi zmianami).  

1.5.1.  Ochrona przeciwpożarowa 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.2.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. jednakże, ani 
Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy 
niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.8.1.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urządzeniami i roślinnością  było w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny  po otrzymaniu tego polecenia. 

1.8.2.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych  lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.8.3.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i  przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane  roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 

1.8.4.  Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli 
w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót  i/lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.8.5.  Zaplecze 
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy też poboru wody  i energii elektrycznej) i 
nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że jest włączone w cenę zadania. 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1.  Pozyskiwanie materiałów  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane 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. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

2.3.  Kontrola jakości wbudowanych materiałów 
Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu sprawdzenia 
zgodności ich właściwości i jakości z normami i specyfikacją techniczną. Wyniki testów stanowić będą integralna 
część dziennika budowy, mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów 
budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, w celu sprawdzenia czy odpowiadają one zgodne z wymaganiami szczegółowymi ujętymi 
specyfikacjach technicznych. 
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
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Opisy i rysunki sugerujące konkretne rodzaje materiałów podane w opracowaniu Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej, oraz dotyczące ich dane należy rozumieć, jako wytyczne określające parametry 
jakościowe i estetyczne jakimi mają się cechować materiały wbudowane w trakcie prac budowlanych. Materiały 
te i urządzenia mogą zostać zastąpione elementami równoważnymi o tych samych parametrach technicznych, 
popartych odpowiednimi certyfikatami, świadectwami zgodności i atestami, w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi informacje o 
wybranych materiałach. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może zostać zmieniony bez zgody Inwestora. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi bhp.  

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. Wyposażenie będące w posiadaniu Wykonawcy   lub wynajęte do wykonania robót musi 
być zgodne z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Utrzymanie sprzętu 
w dobrym stanie i gotowości do pracy w czasie trwania prac budowlanych leży po stronie Wykonawcy. 
 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru (prace te powinien wykonać uprawniony geodeta). 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące  przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Plac budowy powinien byc ́ oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnos ́c ́ za pełna ̨ obsługe ̨ geodezyjna ̨ przy wykonywaniu wszystkich elemento ́w robo ́t okres ́lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pis ́mie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie naste ̨pstwa błe ̨do ́w spowodowanych przez Wykonawce ̨ i jego pracowniko ́w w tyczeniu i wykonywaniu 
robo ́t. 
Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie placu zabaw:  

• zabezpieczenie terenu budowy przed wejs ́ciem oso ́b niepowołanych, 

• oczyszczenie terenu z samosiewo ́w, gruzo ́w i s ́mieci, 

• wyro ́wnanie terenu placu pod siłownie ̨ plenerowa ̨, 

•  montaz ̇ urza ̨dzen ́ nalez ̇y rozpocza ̨c ́ od wyznaczenia lokalizacji poszczego ́lnych urza ̨dzen ́ wraz z 
opowiadaja ̨ca ̨ im strefa ̨ bezpieczen ́stwa; strefy bezpieczen ́stwa poszczego ́lnych urza ̨dzen ́ nie moga ̨ na 
siebie nachodzic ́; przy rozmieszczeniu urządzeń ́ trzeba uwzględnić ́ funkcjonowanie ich w otoczeniu, np. 
wzia ̨c ́ pod uwage ̨ przebieg nawierzchni pieszych czy instalacji; urza ̨dzenia musza ̨ byc ́ rozmieszczone 
zgodnie  z zasadami okres ́lonymi w normie PN-EN 1176 i DIN 79000:2012:05,  

•  w pracach montażowych należy s ́cis ́le przestrzegac ́ wymogo ́w i wytycznych dotycza ̨cych narze ̨dzi i 
s ́rodko ́w technicznych okres ́lonych w instrukcjach montaz ̇u przekazanych przez Producenta (dotyczy 
elemento ́w siłowni terenowej oraz elemento ́w małej architektury), 

•  po wyznaczeniu szczego ́łowym lokalizacji urza ̨dzenia nalez ̇y wykonac ́ wykop pod fundament, naste ̨pnie 
ustawic ́ konstrukcje ̨ urza ̨dzenia zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcjach montażu 
poszczego ́lnych elemento ́w, nalez ̇y zwro ́cic ́ szczego ́lna ̨ uwage ̨ na odpowiednie prowadzenie ich 
fundamento ́w oraz poziomowanie,  

•  w regulaminie ustawionym na terenie siłowni nalez ̇y zamies ́cic ́ wpis, iz ̇ korzystanie  z urza ̨dzen ́ przez dzieci 
poniz ̇ej 14 roku z ̇ycia moz ̇e miec ́ miejsce tylko i wyła ̨cznie pod kontrola ̨ dorosłych.  

 

5.2.   Sprawdzenie warunków terenowych z projektowanymi  

Przed rozpocze ̨ciem prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek sprawdzic ́ zgodnos ́c ́ warunko ́w 
lokalizacyjnych z danymi zawartymi w DP i ST. Nalez ̇y to wykonac ́ prowadza ̨c kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokos ́ciowy, ewentualne odste ̨pstwa od danych zawartych   w ST i DP nalez ̇y zgłosic ́ Inspektorowi i wpisac ́ do 
dziennika budowy.  

Nalez ̇y sprawdzic ́ ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na mapie zasadniczej i w 
przekazanej dokumnentacji projektowej. W wypadku natrafienia na urza ̨dzenie podziemne nie oznaczone w 
wymienionych materiałach lub stwierdzenia niezgodności w/w instalacji Wykonawca zobowia ̨zany jest przerwac ́ 
prace i jak najszybciej powiadomic ́ o tym zdarzeniu Inwestora oraz instytucje sprawuja ̨ce nadzo ́r nad tymi 
urza ̨dzeniami. Prace ponownie podja ̨c ́ po uzgodnieniu trybu poste ̨powania.  
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W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szcza ̨tki archeologiczne nalez ̇y takz ̇e przerwac ́ prace i 
poinformowac ́ o zdarzeniu Inwestora i władze konserwatorskie.  

Wykonawca ma obowia ̨zek uzgodnic ́ z Inwestorem, przed rozpocze ̨ciem prac, przebieg planowanych medio ́w 
(np. monitoringu) tak, aby zrealizowac ́ ewentualne niezbe ̨dne przepusty pod nawierzchniami, itp.  

5.3.  Podbudowy i podsypki  

We włas ́ciwie wykonanym i wyprofilowanym korycie nalez ̇y ułożyc ́ warstwy podbudowy zgodne z dokumentacją 
projektową.  

• Koryto pod nawierzchnie nalez ̇y wyłoz ̇yc ́ geowło ́knina ̨ o gramaturze 125g/m2, stosuja ̨c odpowiednie 
zakłady technologiczne i wywinie ̨cia przy obrzez ̇ach. 

• Na terenie budowy wyste ̨puja ̨ warstwy podbudowy wykonane z kruszyw naturalnych tj. z tłucznia 
kamiennego frakcji 0-31,5mm, grubos ́c ́ zgodna z DP, wynosi 10cm. Warstwe ̨ nalez ̇y zage ̨s ́cic ́ 
wykorzystuja ̨c walec statyczny gładki lub inny sprze ̨t wibruja ̨cy zapewniaja ̨cy nacisk jednostkowy minimi 
18kN/m2. Warstwy mogą być stabilizowne mechanicznie w inny sposo ́b wynikaja ̨cy z warunko ́w 
lokalizacji zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Stabilizacje ̨ nalez ̇y prowadzic ́  az ̇ do uzyskania 
wskaz ́nika mniejszego niz ̇ 0,97. Prace moz ̇na zakon ́czyc ́ gdy przed kołami walca nie powstaja ̨ fale. W 
trakcie trwania prac warstwe ̨ wierzchnia ̨ sugeruje sie ̨ zwilz ̇ac ́ woda ̨, co ułatwi układanie kruszywa. Przy 
wykorzystaniu do stabilizacji mechanicznej zage ̨szczarek wibruja ̨cych nie ma koniecznos ́ci uz ̇ywania 
wody. Ilos ́c ́ przejs ́c ́ na jednostke ̨ powierzchni nalez ̇y sprawdzic ́ na odcinku pro ́bnym.  

• Warstwy podbudowy cementowo-piaskowej wyste ̨puja ̨ce w podbudowach, nalez ̇y rozkładac ́ zgodnie z 
wytycznymi DP, materiał w proporcji cement do piasku 1:4. Cechuja ̨cy sie ̨ odpowiednimi włas ́ciwos ́ciami 
fizycznymi i mechanicznymi. Materiał wbudowywany na biez ̇a ̨co zgodnie z technologia ̨, niedopuszczalne 
jest obsychanie warstwy wierzchniej podsypki.  

5.4.  Obrzeża nawierzchni 

Zgodnie z dokumentacją projektową w miejscach styku nawierzchni z terenami zieleni  lub styku nawierzchni 
ro ́z ̇nego typu nalez ̇y zastosowac ́ obrzez ̇a plastykowe typu Ekobord, o wymiarach podanych w dokumntacji 
projektowej. Go ́rna krawe ̨dz ́ obrzez ̇a powinna znajdowac ́ sie ̨ na wysokos ́ci lub nieznacznie powyz ̇ej warstwy 
s ́cieralnej nawierzchni.  

5.5.  Montaz ̇ urza ̨dzen ́ siłowni i elemento ́w małej architektury  

Prace zwia ̨zane z montaz ̇em elemento ́w wyposaz ̇enia oraz urza ̨dzen ́ zabawowych nalez ̇y prowadzic ́ według 
oznaczen ́ na planie zamieszczonym w dokumentacji projektowej, s ́cis ́le przestrzegaja ̨c instrukcji producenta oraz 
wymogo ́w norm.  

Urza ̨dzenia muszą byc ́ zamontowane na trwałe w gruncie. Fundamenty nie moga ̨ byc ́ widoczne. Urza ̨dzenia do 
c ́wiczen ́ musza ̨ posiadac ́ tabliczki znamionowe z data ̨ jej wystawienia, numerem seryjnym i identyfikacja ̨ 
produktu. Wszystkie urza ̨dzenia ustawiane na terenie siłowni musze ̨ posiadac ́ aktualne certyfikaty lub deklaracje 
zgodnos ́ci z aktualna ̨ europejska ̨ norma ̨ EN 1176 oraz DIN 79000:2012:05. Przy realizacji Inwestor dopuszcza 
stosowanie urza ̨dzen ́ zamiennych, tylko w wypadku gdy ich standard odpowiadać be ̨dzie standardowi urza ̨dzen ́ 
wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamienniko ́w nalez ̇y uzyskac ́ zgode ̨ Inwestora i Projektanta. 
Niedopuszczalne jest stosowanie, jako zamienników produkto ́w firm, kto ́re nie maja ̨ swojego przedstawicielstwa 
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lub serwisanta na terenie Polski. Przed złoz ̇eniem zamo ́wien ́ na elementy siłowni Wykonawca potwierdzi ich 
kolorystyke ̨ u Zamawiaja ̨cego. Zakłada sie ̨, iz ̇ wszystkie elementy be ̨dzie cechowac ́ spo ́jnos ́c ́ kolorystyczna.  

Wszystkie elementy siłowni plenerowej posiadac ́ be ̨da ̨ minimum trzyletni okres gwarancji.  

Ponadto Wykonawca zobowia ̨zuje sie ̨ do prowadzenia przegla ̨do ́w rocznych urza ̨dzen ́, w trakcie kto ́rych 
wykonane zostaną ̨ niezbe ̨dne prace konserwuja ̨ce i naprawcze, wynikaja ̨ce z zakresu gwarancji. Za przegla ̨dy 
coroczne prowadzone w okresie gwarancji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.  

Zakres zapiso ́w regulaminu siłowni nalez ̇y uzgodnic ́ z Inwestorem, biora ̨c pod uwage ̨ warunki i specyfike ̨ danego 
terenu. Na tablicy powinny znalez ́c ́ sie ̨ informacje kontaktowe z telefonem i adresem Inwestora lub osoby 
upowaz ̇nionej do administrowania obiektem oraz telefony kontaktowe. Tablica regulaminu musi byc ́ wykonana w 
sposo ́b czytelny, w technice odpornej na warunki atmosferyczne.  

 

Uwaga!!  

Urza ̨dzenia zamontowane musza ̨ byc ́ zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi Normami. 
Wykorzystane w projekcie gotowe materiały dotycza ̨ce nowych urza ̨dzen ́ sugeruja ̨ce konkretnych 
producento ́w stanowia ̨ przykład i maja ̨ na celu okres ́lenie parametro ́w i cech produktu. W ramach nowo 
wprowadzanych elemento ́w dopuszcza sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z załoz ̇eniem, 
urza ̨dzenia musza ̨ pochodzic ́ od producenta posiadaja ̨cego firmy serwisuja ̨ce na terenie Polski. 
Ewentualne odste ̨pstwa od wytycznych projektu nalez ̇y uzgodnic ́ z Inwestorem.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 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 częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

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

6.2.  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. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.3.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników  tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4.  Dokumenty budowy - Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  i harmonogramów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
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robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  i w trakcie wykonywania 

robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do książki obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodni   z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie  lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój . 

Podstawę do wykonania obmiaru robót stanowi załączony do dokumentacji przetargowej Przedmiar Robót. 
Obmiar sporządzany jest przez Wykonawcę, po pisemnym zgłoszeniu informacji o jego terminie i zakresie do 
Inspektora. Zgłoszenie to powinno mieć miejsce na 2-3 dni przed obmiarem. Obmiar robót ma za zadanie 
określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Wyniki z obmiaru 
wpisywane są do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót, Dokumentacji Projektowej lub ST nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją inwestycji. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie 
trwania robót. 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

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

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.  Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

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 
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projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  i ew. PZJ, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

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

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. 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. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót". 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
-  wartość pracy sprzętu, 
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR- 1 
ROBOTY  ZIEMNE ORAZ USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ – HUMUSU 

Kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami ziemnymi i usunięciem warstwy humusu, w związku z  inwestycją budowy elementów 
siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach programu OSA - otwarte strefy aktywności w 
miejscowości Sokółki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy: 
-   wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
-   pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
-   budowę nasypów drogowych. 
-   niwelacji terenu pod zaprojektowane elementy siłowni plenerowej i strefy relaksu  
- robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
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1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ
=  

 
gdzie: 
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 
1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 

 
10

60

d
dU =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały (grunty) 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
 
3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych oraz do zdjęcia humusu i/lub darniny 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania  i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nadającej się do powtórnego użycia należy 
stosować: 
1. równiarki, 
2. spycharki, 
3. łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz  od odległości transportu. Wydajność 
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środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inżyniera. 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej  nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 
1 cm i -3 cm. 
 Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności  na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze 
sposobu umocnienia powierzchni. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto 
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
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 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Rowy 
 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm. 
Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w OST. 
 
5.6. Zdjęcie warstwy humusu 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta średnią warstwą 20cm z przeznaczeniem do późniejszego użycia 
przy podniesieniu terenu przy zakładaniu trawników. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 
 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), 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 Inspektora nadzoru. 
 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 Inspektora nadzoru, 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. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności  z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt 5. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 OST. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica  
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1  
Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ³ 
100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 2 
Pomiar szerokości dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 

4 
Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna rowu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 

punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż raz na każde 500 m3 nasypu 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
           ± 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych    
          o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż   
          10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez  pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 
cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być   
          zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni  je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostką  obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 
1 PN-B-02481 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

 
2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 
3 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

 
4 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 
5 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 
6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
 

7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2. 
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH 

Kod CPV 45212140-9 Zieleń 
 
1.OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z kształtowaniem terenów zielonych związanych z  inwestycją budowy elementów siłowni 
plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach programu OSA - otwarte strefy aktywności w miejscowości 
Sokółki. 
 
1.1  Warunki przystąpienia do wykonywania robót 
− Przed  przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z kompletną Dokumentacją Projektową, a 

w szczególności z Warunkami Technicznymi Prowadzenia i Odbioru Robót. 
− Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy ten fakt zgłosić w odpowiednim Wydziale Architektury 

Urzędu Gminy i uzyskać zgodę na rozpoczęcie robót wraz  z dziennikiem budowy. 
− Roboty można rozpocząć po oznakowaniu i ogrodzeniu Działki – obszaru Inwestycji, po należytym 

przygotowaniu Placu Budowy i starannym przygotowaniu się Wykonawcy do prowadzenia robót pod 
względem organizacyjnym, materiałowym, sprzętowym oraz odpowiednim przygotowaniu pracowników. 

− Tyczenie wszelkich obiektów budowlanych, tras, osi i innych elementów niezbędnych do prawidłowego i 
zgodnego z projektem wykonania powierzonego zadania, winien dokonać Uprawniony Geodeta, na 
podstawie aktualnego Projektu Zagospodarowania Terenu uzgodnionego przez ZUD. 

− Czynność tyczenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy oraz szkicem 
geodezyjnym przedstawiającym zakres wykonanych czynności. 

− Roboty należy rozpocząć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki Ogrodniczej, z należytą starannością 
i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES PROWADZENIA PRAC 
BUDOWLANYCH 
 
2. 1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy 
1. Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być wykonywane ręcznie. 
2. Odsłonięte korzenie powinny zostać okryte matami ze słomy lub tkanin workowych. Maty należy  przykołować 
do ściany wykopu. Powinny one chronić korzenie przed mrozem lub przesuszeniem.  
3. Grube korzenie, które znalazły się w wykopie należy owinąć, a w przypadku kiedy wykonamy to za pomocą 
włókien naturalnych, rozkładających się w glebie, mogą pozostać na korzeniu po zasypaniu wykopu. 
4. Drzewa narażone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć przed 
ewentualnymi uszkodzeniami, za pomocą deskowania wiązanego do pnia drzewa powrozami. 
5. Gałęzie istniejących drzew, przeszkadzające w  pracach budowlanych należy ochronić zakładając siatki na 
koronach drzew, delikatnie ścieśniając je. Po zakończeniu prac  w okolicy drzewa niezwłocznie należy uwolnić 
koronę drzewa z oplecionej siatki.   
6. W obrębie istniejących drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć 
glebę przed ewentualnym zagęszczeniem. (dotyczy drzew wskazanych w projekcie wykonawczym zieleni) 
6.1. Glebę zabezpieczamy warstwą grubego żwiru o miąższości ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi 
perforowanymi płytami układanymi na warstwie żwiru.  
6.2. W przypadku przewidywanego mniejszego obciążenia zastosować można zabezpieczenie gleby balami 
drewnianymi na legarach lub na warstwie tłucznia. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH 
 
3.1 Wymagania ogólne 
         Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz właściwie 
oznaczone. Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do Handlu musi być czysty odmianowo, 
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach 
wymaganiom. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem 
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także 
równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i 
koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. Materiał musi być zdrowy, bez śladów 
żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i 
agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien być dobrze 
wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa 
powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża  w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny. 
Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o 
pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon 
wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych. 
Ponadto rośliny pojemnikowe powinny odpowiadać wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom.                         
W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczących roślin pojemnikowych powinna być podana 
pojemność i rodzaj pojemnika. Rośliny muszą być za każdym razem szkółkowane  w rozstawie umożliwiającej 
odpowiednie wykształcenie korony. Dla określenia parametrów roślin młodych stosowane są symbole. Opisują 
one wiek rośliny oraz sposób mnożeni. Przy roślinach młodych w doniczkach podaje się rozmiar doniczki przez 
podanie średnicy doniczki oraz wysokości i szerokości rośliny. Wiek jest parametrem opisującym roślinę tylko w 
odniesieniu do roślin młodych. Materiał dorosły to materiał odpowiednio uformowany, który jest przeznaczony do 
wysadzania na miejsce stałe. Materiał dorosły opisywany jest poprzez podanie długości pędów oraz liczby 
szkółkowań (przesadzeń w szkółce). Przy roślinach z bryłą podaje się  tę informację opisowo, przy pojemnikach 
objętość pojemnika.  
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 
- ślady żerowania szkodników 
- oznaki chorobowe 
- zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych 
- martwica i pęknięcia kory 
- uszkodzenia pęka szczytowego przewodnika 
- dwupędowe korony drzew formy plennej 
- uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 
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Wykaz gatunków: 
 
Lp. Nazwa 

łacińska 
Nazwa 
polska 

Opis robót Uwagi Rozstawa 
[mxm] 

Ilość 
sztuk 

KRZEWY 

1. (Spiraea 
xcinerea 
'Grefsheim' 

tawuła szara  pojemnik C3 (2-litrowy), wysokość 
rośliny 80 cm, materiał z dobrze 
wykształconą bryłą korzeniową; 
stanowisko słoneczne; podłoże 
żyzne, przepuszczalne, obojętne 

     -  
 

0,8 x 0,8m 

 
 

  15 szt 

 
3.2 Wymagania szczegółowe. 
A. Krzewy liściaste i ich formy pienne. 
Krzewy – muszą być dwa razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowym 
dla  odmiany rozgałęzieniami.  
B. Rośliny okrywowe. 
Rośliny okrywowe muszą być, odpowiednio do gatunku równomiernie rozkrzewiane. Szerokość mierzy się 
według następującego schematu: średnica największego koła, którego przynajmniej ¾ powierzchni zakryte jest 
przez roślinę.  
C. Rośliny młode. 
Musi być zachowana proporcja pomiędzy długością a grubością pędu i stosowną do wieku strukturą rośliny. 
System korzeniowy musi być odpowiedni dla gatunku oraz wieku rośliny i nie może być zniekształcony.  
 
3.3 Wymagania dotyczące innych materiałów. 
− Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty bądź oświadczenia zgodności 

z norma, a w szczególności zgodnie z zasadami postępowania i wytycznymi technologicznymi, określonymi 
w załącznikach do tych dokumentów.  

− Należy stosować materiały posiadające aktualne potwierdzenie producenta zgodności dostarczonego 
materiału z normą zakładową i wyżej wymienionymi dokumentami. 

− Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nie przeterminowane, w przypadku 
gdy jest to istotne z punktu widzenia pełnej ich przydatności do stosowania, określonej w odpowiednich 
dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych 
wymaganych prawem dokumentach. 

− Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosoru, 
potasu) Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu u 
przechowywania. 

 
3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 
− Używany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go do stosowania, 

potwierdzone przez dozór techniczny. 
− Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 

konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

− Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby nie powołane, nieodpowiednie czy 
nie przygotowane do jego użytkowania. 
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− Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z należytą starannością i 
fachowością, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w 
przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem osób uprawnionych. 

 
4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 
- Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami polskimi. 
- W przypadku braku takich norm należy oprzeć się na normach kraju, z którego pochodzi dana technologia czy 
materiał.  
- Roboty prowadzić zgodnie z normami zakładowymi, instrukcjami, oraz innymi dokumentami autoryzowanymi 
przez producentów wbudowanych materiałów, bądź stosowanych technologii, chronionych patentami czy 
znakami firmowymi tych producentów. 
- Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku zgodności tego 
opracowania z aktualnie obowiązującymi prawem oraz poziomem wiedzy ogrodniczej. 
 
4.1 Kontrola jakości w trakcie wykonywania robót  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ponosi wszelkie konsekwencje z tego 
wynikające. 
- Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas  ich wykonywania i trwania budowy, 
aż do formalnego zakończenia prac, zgodnie z własnym systemem kontroli jakości. 
- Każdy element robót, wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem do dziennika budowy. 
- Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez czły czas ich wykonywania zgodnie z określonym 
systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru Zieleni, niezależnie od kontroli dokonywanej przez wykonawcę. 
- Kolejne etapy robót wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót przez Inspektora Nadzoru 
Zieleni. 
- Projektant nie odpowiada za jakość prowadzonych robót, może jednak wskazać na nieprawidłowości 
występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem do Dziennika Budowy nakazać ich usunięcie. 
-  Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z 
należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz 
przygotowane. 

 
4.2  Obmiar i odbiór robót 

1. Ilość wykonywanych robót wykonawca zobowiązany jest systematycznie i narastająco wpisywać w 
Książce Obmiaru. 

2. Inspektor Nadzoru Zieleni potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, każdorazowo po 
zakończeniu zamkniętego zadania czy etapu robót. 

3. Odbiór robót zostaje dokonany komisyjnie, z udziałem upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, 
inwestora i projektanta, po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru zadania. 

4. Gotowość do odbioru potwierdza inspektor nadzoru zieleni, po dołączeniu wszystkich wymaganych 
atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia i złożeniu oświadczenia przez Kierownika Budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z projektem, normami i zaleceniami projektanta oraz nadzoru. 

5. W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć dokumentację 
powykonawczą bądź inwentaryzację, szczególnie w przypadku robót zanikowych, odbiegających od 
projektu wykonawczego oraz do odbioru końcowego. 

Dokumentacja dołączona do odbioru końcowego powinna ponadto zawierać instrukcje techniczne obsługi 
urządzeń technologicznych. 
 
5. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT DO WYKONANIA ZIELENI 
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5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, 
wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem na 
wysypiska 
Planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego równiarką przez ścięcie nierówności i zasypanie 
wgłębień. 
 
5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 
− orka gleby glebogryzarką przyczepną z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami 
− ręczne rozścielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim, oraz ręczne wyrównanie 

terenu z grubsza 
− plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy 

 
5.3. Zadrzewianie 
Sadzenie roślin zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej 
Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową 
1. wyznaczenie miejsca sadzenia 
2. wykopanie dołków 
3. zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 
4. wyładowanie krzewów i ustawienie w dołach 
5. posadzenie krzewów z rozmontowaniem pojemnika  
6. podlanie i wykonanie mis wokół sadzonych roślin 
7. rozplantowanie lub ułożenie na poboczu pozostałej ziemi 
 
5.4. Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym 
Pielęgnacja krzewów i drzew: 
- pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dziczków, spulchnianie ziemi wokół roślin, 
poprawianie misek oraz podlewanie roślin, 
- uzupełnienie ściółki pod roślinami, 
- wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych krzewów, 
- zasilanie nawozami mineralnymi, jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie 
misek, przykrycie na zimę misek warstwą liści, podlewanie roślin w dni upalne. 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku po zasianiu: 

− uzupełnienie darni w miejscach uszkodzonych, 
− pielenie oraz wysiewanie nawozów mineralnych, 
− koszenie oraz podlewanie  wałowanie. 

 
NORMY 
 

1. PN-G-98011 – Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglast 
3. PN-R-67023 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3. 
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH 
Kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 

 
1 OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z kształtowaniem terenów zielonych związanych z  inwestycją budowy elementów siłowni 
plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach programu OSA - otwarte strefy aktywności w miejscowości 
Sokółki. 
 
1.1  Warunki przystąpienia do wykonywania robót 
− Przed  przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z kompletną Dokumentacją Projektową, a 

w szczególności z Warunkami Technicznymi Prowadzenia i Odbioru Robót. 
− Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy ten fakt zgłosić w odpowiednim Wydziale Architektury 

Urzędu Gminy i uzyskać zgodę na rozpoczęcie robót wraz  z dziennikiem budowy. 
− Roboty można rozpocząć po oznakowaniu i ogrodzeniu Działki – obszaru Inwestycji, po należytym 

przygotowaniu Placu Budowy i starannym przygotowaniu się Wykonawcy do prowadzenia robót pod 
względem organizacyjnym, materiałowym, sprzętowym  oraz odpowiednim przygotowaniu pracowników. 

− Tyczenie wszelkich obiektów budowlanych, tras, osi i innych elementów niezbędnych do prawidłowego i 
zgodnego z projektem wykonania powierzonego zadania, winien dokonać Uprawniony Geodeta, na 
podstawie aktualnego Projektu Zagospodarowania Terenu uzgodnionego przez ZUD. 

− Czynność tyczenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem do Dziennika Budow oraz szkicem 
geodezyjnym przedstawiającym zakres wykonanych czynności. 

− Roboty należy rozpocząć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki Ogrodniczej, z należytą starannością 
i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES PROWADZENIA PRAC 
BUDOWLANYCH 
 
2. 1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy 
1. Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być wykonywane ręcznie. 
2. Odsłonięte korzenie powinny zostać okryte matami ze słomy lub tkanin workowych. Maty należy  przykołować 
do ściany wykopu. Powinny one chronić korzenie przed mrozem lub przesuszeniem.  
3. Grube korzenie, które znalazły się w wykopie należy owinąć, a w przypadku kiedy wykonamy to za pomocą 
włókien naturalnych, rozkładających się w glebie, mogą pozostać na korzeniu po zasypaniu wykopu. 
4. Drzewa narażone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć przed 
ewentualnymi uszkodzeniami, za pomocą deskowania wiązanego do pnia drzewa powrozami. 
5. Gałęzie istniejących drzew, przeszkadzające w  pracach budowlanych należy ochronić zakładając siatki na 
koronach drzew, delikatnie ścieśniając je. Po zakończeniu prac w okolicy drzewa niezwłocznie należy uwolnić 
koronę drzewa z oplecionej siatki.   
6. W obrębie istniejących drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć 
glebę przed ewentualnym zagęszczeniem. (dotyczy drzew wskazanych w projekcie wykonawczym zieleni) 
6.1. Glebę zabezpieczamy warstwą grubego żwiru o miąższości ok. 20 cm  oraz prefabrykowanymi 
perforowanymi płytami układanymi na warstwie żwiru.  
6.2. W przypadku przewidywanego mniejszego obciążenia zastosować można zabezpieczenie gleby balami 
drewnianymi na legarach lub na warstwie tłucznia. 
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3. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 
- Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami polskimi. 
- W przypadku braku takich norm należy oprzeć się na normach kraju, z którego pochodzi dana technologia czy 
materiał.  
- Roboty prowadzić zgodnie z normami zakładowymi, instrukcjami, oraz innymi dokumentami autoryzowanymi 
przez producentów wbudowanych materiałów, bądź stosowanych technologii, chronionych patentami czy 
znakami firmowymi tych producentów. 
- Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku zgodności tego 
opracowania z aktualnie obowiązującymi prawem    oraz poziomem wiedzy ogrodniczej. 
 
3.1 Kontrola jakości w trakcie wykonywania robót  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ponosi wszelkie konsekwencje z tego 
wynikające. 
- Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas  ich wykonywania i trwania budowy, 
aż do formalnego zakończenia prac, zgodnie z własnym systemem kontroli jakości. 
- Każdy element robót, wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem   do dziennika budowy. 
- Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez czły czas ich wykonywania zgodnie z określonym 
systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru Zieleni, niezależnie od kontroli dokonywanej przez wykonawcę. 
- Kolejne etapy robót wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót przez Inspektora Nadzoru 
Zieleni. 
- Projektant nie odpowiada za jakość prowadzonych robót, może jednak wskazać   na nieprawidłowości 
występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem     do Dziennika Budowy nakazać ich usunięcie. 
-  Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z 
należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz 
przygotowane. 

 
3.2  Obmiar i odbiór robót 

6. Ilość wykonywanych robót wykonawca zobowiązany jest systematycznie     i narastająco wpisywać w 
Książce Obmiaru. 

7. Inspektor Nadzoru Zieleni potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, każdorazowo po 
zakończeniu zamkniętego zadania czy etapu robót. 

8. Odbiór robót zostaje dokonany komisyjnie, z udziałem upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, 
inwestora i projektanta, po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru zadania. 

9. Gotowość do odbioru potwierdza inspektor nadzoru zieleni, po dołączeniu wszystkich wymaganych 
atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia i złożeniu oświadczenia przez Kierownika Budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z projektem, normami i zaleceniami projektanta oraz nadzoru. 

10. W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć dokumentację 
powykonawczą bądź inwentaryzację, szczególnie w przypadku robót zanikowych, odbiegających od 
projektu wykonawczego oraz do odbioru końcowego. 

Dokumentacja dołączona do odbioru końcowego powinna ponadto zawierać instrukcje techniczne obsługi 
urządzeń technologicznych. 
NORMY 
 

1. PN-G-98011 – Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglast 
3. PN-R-67023 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4. 

SIŁOWNIA PLENEROWA 
Kod CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z inwestycją budowy elementów siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach 
Programu OSA - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Sokółki. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. Zakres robót objętych SST 
 
SPECYFIKA TECHNICZNA: 

- Słup konstrukcyjny urządzeń wykonany z rury stalowej O 114,3x3,6 mm, zaspawanej od góry dennicą. Dennic 
kapturkowych nitowanych lub zaślepek plastikowych nie dopuszcza się. 

- Pylony (jeśli występują) wykonane z dwóch rur stalowych O 88,9x3,6 mm połączonych blachami montażowymi 
grubości 8 mm z zagiętymi górnymi i dolnymi krawędziami i otworami do montażu urządzeń. Między nogami 
znajdują się blachy informacyjne grubości 2 mm na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i 
dane producenta. 

- Pozostałe elementy rurowe stalowe min. O 40x2 mm, pochwyty do rąk min. 31,8x2,3 mm Wszystkie końcowki 
rur szczelnie zaspawane co zapobiega korozji wewnątrz rury. Nie dopuszcza się zaślepek wciskanych i 
nitowanych. Blachy, w tym blachy wycinane laserowo, grubości min. 6 mm. 

- Dwukrotne malowanie proszkowe: podkładem cynkowym oraz farbą, grubość warstwy 120 µm 

- Stopki i siedziska wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej 4mm. Opcjonalnie nierdzewne lub hdpe. 

- Wychylenie elementów ruchomych, takich jak noga biegacza lub wahadła ograniczone odbojnikiem gumowym 
średnicy 50mm do wychylenia 55°. 
 
- Śruby kwasoodporne z łbem kubełkowym na klucz imbusowy M10. Podkładki 
nierdzewne M12, grubości 2,7 mm,średnica 24 mm. Nakrętki kołpakowe nierdzewne 
M10 zabezpieczone przed odkręceniem. 
- W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe 2RS, metryczne. 

- Odległość między elementami ruchomymi a stałymi (np. korba orbitreka lub rowerka) powinna wynosić >60mm. 

-Odległość między najniższym miejscem ruchomym a ziemią powinna wynosić min. 60 mm. W miejscach 
niewidocznych dla użytkownika podczas ćwiczeń min. 110 mm (np. wyciąg górny , wyciskanie siedząc) 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ I 

STREFY RELAKSU W RAMACH PROGRAMU OSA- OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI 

  32 
32 

- Urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfikatem 
wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA. 

- Urządzenia montowane do fundamentów, ktorych gorna krawędź znajduje się 
minimum 20 cm pod ziemią, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania 
zgodnie z pkt 4.3.15 normy PN-EN 16630:2015. 
- Gwarancja: 2 lata 

- Maksymalne obciążenie: 120 kg 

- Konstrukcja: Stal S235JR 

- Kolorystyka urządzeń: szaro-zielona (RAL 7016, RAL 2000) 

 
Materiały: 

WIOŚLARZ 
 
• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 1070mm x795mm x 900mm 
• Strefa bezpieczeństwa: 4,07m x3,80m 
• Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 13,5m2 
• Wysokość swobodnego upadku: 1m 
• Wymagana powierzchnia: beton, kamień, piasek, darń 
• Głębokość posadowienia: 300mm 
• Przeznaczenie: Miejsce użyteczności publicznej 
• Części zapasowe: dostępne u producenta 
• Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu) 
• Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630 
• 1 szt. 

 

WYCISKANIE PIONOWE 
• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 1350mm x 975mm x 1190mm  
• Strefa bezpieczeństwa: 4,35m x 3,8m  
• Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 14,5m2 
• Wysokość swobodnego upadku: 1m 
• Wymagana powierzchnia: beton, kamień, piasek, darń 
• Glębokość posadowienia: 300mm 
• Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej 
• Części zapasowe: dostępne u producenta 
• Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu) 
• 1szt 

 

ORBITREK 
• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 1030mm x 520mm x 1415mm  
• Strefa bezpieczeństwa: 4,03m x 3,52m  
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• Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 13m2 
• Wysokość swobodnego upadku: 1m 
• Wymagana powierzchnia: beton,kamień,piasek,darń 
• Głębokość posadowienia: 300mm 
• Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej 
• Części zapasowe: dostępne u producenta 
• Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu) 
• Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630 
• 1 szt. 

 
BIEGACZ 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 1015mm x 500mm x 1410 mm  
• Strefa bezpieczeństwa: 4,02m x 3,50m 
• Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 12m2 
• Wysokość swobodnego upadku: 2m 
• Wymagana powierzchnia: beton, kamień, piasek, darń 
• Głębokość posadowienia: 300mm 
• Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej 
• Części zapasowe: dostępne u producenta 
• Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu) 
• Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630 

PRASA NOŻNA 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 1200mm x 550mm x 1250 mm  
• Strefa bezpieczeństwa: 4,20m x 3,55m 
• Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 13m2 
• Wysokość swobodnego upadku: 1m 
• Wymagana powierzchnia: beton, kamień, piasek, darń 
• Głębokość posadowania: 300mm 
• Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej 
• Części zapasowe: dostępne u producenta 
• Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu) 
• Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630 
• 1 szt. 

STEPER 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 1150mm x 665mm x 2070mm  
• Strefa bezpieczeństwa: 4,15m x 3,65m 
• Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 13m2 
• Wysokość swobodnego upadku: 2m 
• Wymagana powierzchnia: beton, kamień, piasek, darń 
• Głębokość posadowienia: 300mm 
• Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej 
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• Części zapasowe: dostępne u producenta 
• Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu) 
• Ceryfikat zgodności z normą: PN-EN 16630 
• 1szt. 

 
INSTALACJA URZĄDZEŃ 
 
• Instalacja do fundamentów betonowych umieszczonych min. 20 cm pod powierzchnią gruntu (zgodnie z 
normą). 
• Montaż za pomocą stalowej kotwy zalanej w betonie. 
• Beton wyłącznie certyfikowany, min. klasy C20/25 (B25). 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR- 5. 
DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE 

Kod  CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem drobnych form architektonicznych w związku z  inwestycją budowy elementów 
siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach programu OSA - otwarte strefy aktywności w 
miejscowości Sokółki. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Materiały: 
 
TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM DWUSTRONNA 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 83cm x 22cm x 200 cm (pow. Tablicy 80x100cm) 
• Materiał:  

Konstrukcja nośna - rura Ø 60x3x3,6mm (S235) Pozostałe elementy rurowe Ø 40x2mm. 
Śruby metryczne nierdzewne. Nakrętki kołpakowe nierdzewne 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
• Kolorystyka Zielono-szara RAL 6018 i 9006 Możliwość zastosowania dowolnej kolorystyki 
• Głębokość posadowienia: 300mm 
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• Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej 
• Części zapasowe: dostępne u producenta 
• Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu) 
• Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630 
• 1szt.  

ŁAWKA  

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 192cm x 60cm x 85cm 
• Materiał : stal malowana proszkowo, drewno - jodła. 
• 4 szt. 

KOSZ NA ŚMIECI 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 37cm x 48cm x 90cm 
• Materiał: stal malowana proszkowo, drewno – jodła 
• 1 szt. 
 
STÓŁ DO SZACHÓW/CHIŃCZYKA  
• Wymiary zewnętrzne: 170 cm x 180 cm  
• Wysokość: 76cm 
• Głębokosc wkopana: 23 cm 
• Zgodność z normą: PN-EN 13198:2005 
• Materiał: wibrowany 

Beton z kruszywem ozdobnym i zbrojony drutem o średnicy 8mm. 
• Blat o wymiarach 1600 x 800 x 80mm, szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. 
• Dookoła blatu listwa aluminiowa o zaokrąglonych krawędziach, uniemożliwiająca przypadkowe skaleczenie 

się oraz obiciu stołu 
• 2 szt. 

 
STOJAK NA ROWER – 2 stanowiska 
• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 180cm x 53cm x 45cm 
• Szerokość stanowiska: 6cm 
• Odległość między stanowiskami: 42cm 
• Przekrój rurki: 18mm 
• Grubość rurki: 2mm 
• Waga: 20kg 
• Profil stojaka: 30 x 30 x 1,5mm 
• Montaż: 4 kołki rozporowe Ø 8mm (w zestawie) 
• Powłoka stojaka: ocynkowana 
• Materiał: stal ocynkowana 
• Sposób mocowania: do przykręcenia do podłoża 
• 2 szt. 

WYKONAŁ: 

inż. architekt krajobrazu Marzena Bronisz 


