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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
Na podstawie 

Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 

 

 

ST-00.00 część ogólna 

Wymagania Ogólne  
1. Wstęp 
 

 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
 
nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 
 
 

Temat :  Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci przy Szkole 

Podstawowej w Zawadzie  gmina Tarnów. 

  

Adres : 

 Zawada  gmina Tarnów  

 

 

 1.1 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.2. 

 

 1.2 Zakres Robót objętych ST 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw 

przy szkole Podstawowej w Zawadzie  gmina Tarnów.  

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
 
W zakres robót tymczasowych wchodzą: 
 

- przygotowanie placów składowych 

- zabezpieczenie terenu budowy 

  

 

W zakres robót towarzyszących wchodzą: 
 

- uporządkowanie terenu po pracach inwestycyjnych 

 

 

 

 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 

 
 

ST-01-01   place zabaw  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 

instrukcje, przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim.  
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Nazwy i kody w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia.  
 

Wg Wspólnego Słownika Zamówień  
• Dział – 45  roboty budowlane 

• Grupa – 451  przygotowanie terenu pod budowę 
 

• Klasa – 4511  roboty w zakresie przygotowania terenu, ziemne 

• Kategoria – 45112 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

 

• Obiekt – 45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  

 

 

Wybrane kody branżowe robót występujących w zadaniu inwestycyjnym 

 

 

45112723-9  roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45342000-6  wznoszenie ogrodzeń 
45233200-1  roboty w zakresie różnych nawierzchni 

37535200-9  wyposażenie placów zabaw  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze  

specyfikacji technicznej. 

 

1.4.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Przedmiarach , a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z  ST. 
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Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni 

zgodne z wymaganiami Inwestora, ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

       Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 

 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru, władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Określenia podstawowe 
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Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności 

technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem.  

 

2. Materiały 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Inwestora  i ST. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu robót.  

 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając 

w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

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

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do Robót, chyba 

że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków stanowią inaczej. 

Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 

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

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. 

 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym a ST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w  ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  

 

 

5. Wykonanie Robót 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z  

ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy,  w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

 

6. Kontrola Jakości Robót 
6.1 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  ST i ustaleniami z Inwestorem. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

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

 

 

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów i 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.  

 

6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym 
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w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

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

materiałów i robót z ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które : 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.7. 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 
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Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

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

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji  

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania, wstrzymywania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w tracie wykonywania Robót wykonywanych przez uprawnionego Geodetę na 

zlecenie wykonawcy, 

- 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 i do ustosunkowani 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. 

 

Rejestr Obmiarów 
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Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i 

wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicz się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z  

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Przedmiarem Robót i  ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru w zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 

przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie określonym w 

umowie. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę, Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi wstępnemu, 

• odbiorowi końcowemu.  

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. 
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Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca  jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 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 ustaleniami Inwestora  

ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór ostateczny 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  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

wytycznymi Inwestora i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz 

odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 

Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych ustaleń i  

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.3.1. 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: 
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1. Rysunki robocze  sporządzone w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i Ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokoły robót częściowych. 

5. Recepty i ustalenia technologiczne. 

6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i PZJ. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

przełożenie sieci gazowej, telefonicznej itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia 

terenu. 

11.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

12.  Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja.  

 

8.4 Odbiór końcowy  
 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9. Podstawa Płatności  
 

9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w specyfikacji Technicznej i wytycznych 

Inwestora.  

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

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT  

 

Uwagi Końcowe 
 

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny 

stosować się do obowiązujących przepisów prawnych w tym do : 

Ustawy: 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r 

Nr 207 poz. 2016 z późn. zm) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 

poz. 177) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 

881) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 

1321 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 

poz. 627 z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004r Nr 204 poz. 2086) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747)  

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 

kwietnia 2001r.-w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 

455) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 

1997r.-w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w 

sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 198 poz. 

2042) 

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

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 
ST 01.01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru  

- Place zabaw 
 
 
1. Przedmiot 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
place zabaw. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.  
 
 
2. Zakres robót  
 

-  wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska 
- wykonanie opaski z kostki betonowej 
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw, boisk 
- wykonanie nawierzchni zielonych  
- ukształtowanie terenu, remont odwodnienia 
- wykonanie ogrodzenia, furtki, bramy 

 
 
3. Materiały  
 

w. g.  przedmiar robót  
 
 
4. Sprzęt  
 

Poziomica, łopaty, kilofy, łomy,  wiertarki, szpachle, grabki, młotki, taczki, ubijaki i 
zagęszczarki, wiertarki i wkrętarki, klucze specjalistyczne 

 
 
5. Transport  
 

samochód dostawczy , rozładunek ręczny  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 
 
6. Wykonanie robót  

 
 

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszelkim 
przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania 
inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jak i samych technologii 
wykonywania robót. Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
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dokumentacją techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru, który będzie dokonywał 
odbioru wykonywanych robót.  
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i 
obrzeża. Przed ich ustawieniem pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w 
celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników czy 
obrzeży. Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie powinny 
przekraczać +/- 1cm. Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić 
i zagęścić lekkimi walcami lub zagęszczarkami.  Podsypkę cementowo-piaskową 
stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela na uprzednio 
zwilżonej podbudowie.  Rozścielenie podsypki powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostki od 3 – 4m. jeżeli podsypka wykonana jest z suchej zaprawy to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą  w takiej ilości aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki.  Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Układanie 
nawierzchni z kostek brukowych na podsypce cementowo piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5st.C.  warstwa nawierzchni z 
kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.  Kostkę układa się 
około 1.5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się.  Ubicie nawierzchni należy przeprowadzać za pomocą zagęszczarki 
wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego.  Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone, pęknięte należy wymienić na elementy całe.  
Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 – 5mm.  Po ułożeniu kostki 
spoiny należy zasypać zaprawą cementowo -piaskową.  Wypełnienie spoin polega na 
wysypaniu piasku lub zaprawy cementowo piaskowej na powierzchnię i wmieceniu jej 
szczotkami lub obfitym polaniu wodą.  Nawierzchnię na podsypce cementowo 
piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo piaskową po wykonaniu 
należy przykryć warstwą piasku o gr. 3-4cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 
7 do 10dni. Po okresie 2 tygodni nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać 
do użytku.  Nawierzchnię boiska syntetyczną wykonać na istniejącej nawierzchni 
asfaltowej po oczyszczeniu i ewentualnej naprawie istniejącej nawierzchni.  
Ogrodzenie istniejącego boiska sportowego  –siatka stalowa, powlekana, o wysokości 
4,0m, na słupach z rur stalowych grubościennych 2,5”  - stopy fundamentowe z betonu 
B 15 o wymiarach 60x60cm i głębokości 1.2m  
Pomiędzy fundamentami słupków wykonać murki fundamentowe pływające z betonu B 
15 o szer. 20cm i wysokości 50cm, 25cm nad terenem.  
Brama oraz furtka z kształtowników stalowych z wypełnieniem siatką powlekaną.  
Brama o szerokości 4.0m, furtka o szer. 1.0m.  
Słupy ogrodzenia boiska za bramkami wydłużone i zakończone odgięciem o promieniu 
350 mm. Na zakończeniach odgiętych słupów zamontować linę nośną stalową do 
służącą do powieszenia siatek piłkochwytów .  
Deskowanie fundamentów, cokołów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251 (8). Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem betonem 
deskowanie powinno być sprawdzone aby wykluczyć  wyciek i możliwości 
zniekształceń. Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych 
niż 5st.C i nie wyższych niż 30st.C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur 
zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje 
uzyskanie prawidłowej wytrzymałości betonu. 
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Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m.  Dobór metody 
zagęszczania jak rodzaj wibratorów zależy od rodzaju konstrukcji i grubości układanej 
mieszanki betonowej. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym 
wysychaniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia. Słupki 
ogrodzenia będą wpuszczane w fundamenty na około 1.0-1.2m powinny być 
usytuowane w pionowej linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na 
jednakowej wysokości.  
 
Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta. Instrukcja 
montażu zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru ( Zamawiającemu ) w celu 
sprawdzenia zgodności montażu.  
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane aprobaty, 
zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań zarówno pod 
względem jakości jak i bezpieczeństwa. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.  
 

 
 
7. Kontrola jakości  
 

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, 
sprawdzenie zgodności z ustalonym zakresem robót.  
Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z odpowiednimi 
normami i wymaganiami. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru. 
Podczas prac zanikających  w czasie ich wykonania, w odniesieniu do całego zakresu 
– po zakończeniu prac.  
 

 
 

8. Jednostka obmiaru 
 

Jednostki obmiaru należy przyjmować : 
 wg – przedmiar  robót  
 
 
9. Odbiór  
 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór robót jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi 
normami.  

 
 
10. Podstawa płatności  
 

Ujęto w części ogólnej 
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11. Przepisy związane  
 

PN-EN 1176-6: 2001 Wyposażenie placów zabaw część 6 : Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 
PN-EN 1176 : 2: 2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 2 : Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 
PN-EN 1176 : 5: 2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 5 : Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 
PN-EN 1176 : 1: 2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 1 : Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 
PN-EN 1176 : 7: 2000 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  
PN-EN 1176 : 3: 2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 3. Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
PN-EN 1177 : 2000 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.  
PN-EN 1177 : 2000 /A: 2004 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do   
nawierzchni drogowych, piasek 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1338:2004 (U) Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
 

      


