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OPIS  
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

Działka nr ewidencyjny 78 zlokalizowana w miejscowości  Gacki gmina Szydłów. 
Działka nr 78 niezabudowana, działka porośnięta trawą niską, wjazd i wejście na działkę istniejący  
z drogi utwardzonej powiatowej o nr ewid. 154. 
Lokalizacja placu zabaw jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłów, Miejscowości Gacki zatwierdzoną 
Uchwałą Nr XXIII /112/2008 z dnia 25 marca 2008 roku ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 103 poz. 1496 z 
dnia 27 maja 2008r. Nieruchomość Inwestora o nr ewid. nr 78 położone w miejscowości GACKI w granicach opracowania  w/w planu  znajduje się 
na terenie oznaczonym w planie symbolem:  3M,U-1 – zabudowa mieszkaniowa oraz lokalizacji usług lub innej nieuciążliwej działalności 
gospodarczej na terenach już zabudowanych lub częściowo zabudowanych.  
Zgodnie z MPZP § 13 ust. 2, pkt. 1), lit.b. – podniesienie standardu zagospodarowania terenu odpowiednio do ustaleń 
zawartych w § 8 - zgodnie z § 8 ust. 1., pkt.3) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i jest zgodna z § 6, pkt. 9) który 
brzmi: 
„Obiekty użyteczności publicznej mogą być realizowane na działkach z zasobów komunalnych lub pozyskanych na ten 
cel działkach położonych w granicach zwartej zabudowy wsi”.  
 
Na działce projektuje się:   
I.       plac zabaw 
II.     siłownie zewnętrzną 

1. Podstawa opracowania. 
- Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500, 
- Obowiązujące przepisy i normy, 
- Warunki techniczne, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementów małej architektury, 
- Uzgodnienia z Inwestorem, 
- Wizja lokalna. 

Projektowany zakres robót na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie wymaga  
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Zgodnie z &4 ust 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. 
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. /Dz. U. z 2003 roku nr 121 poz. 1137/  
Projektowane obiekty  nie przewidują przebywania  jednocześnie ponad 50 osób na terenie i nie podlegają 
uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. pożarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ust 1 pkt. 4 Prawa Budowlanego/ 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania.  
Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania części działki w celu utworzenia placu zabaw 
dla dzieci, siłowni zewnętrznej, zgodnie z wytycznymi inwestora. Urządzenia placu zabaw będą służyć do  
odniesienie sprawności fizycznej i intelektualnej dzieci, urządzenia siłowni zewnętrznej dla podniesienia sprawności 
fizycznej mieszkańców.  

3. Stan istniejący terenu objętego projektem. 
Działka przeznaczona pod inwestycję w kształcie zbliżonym do prostokąta, działka niezabudowana. Część terenu 
działki porośnięty trawą i częściowo zakrzaczony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nr ewidencyjnym 
154. Wjazd na działkę istniejący, z drogi powiatowej spełniający wymagania zjazdu publicznego - bez zmian. 
 
4. Stan projektowany zagospodarowania działki 
Na części działki projektuje się urządzenia placu zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej. 
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna trawiasta. 
Wszystkie elementy małej architektury pokazano graficznie na mapie do celów projektowych.   
 
5. Roboty przygotowawcze 
W ramach robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Dokonać dokładnej penetracji całego  
omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych,  
niebezpiecznych przedmiotów mogących znajdować się na działce. 
W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę należy wykonać niwelację terenu m. innymi zniwelować  
w celu uzyskania terenu płaskiego, dowieść ziemię pod nawierzchnię trawiastą.  

                 
                Projektant: 

 
mgr inż. arch. G. Makowski 
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upr. nr 10/PKOKK/2012 

 

                                                 
                                                    OPIS TECHNICZNY  

 
                              I. BUDOWA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW 

Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz  
załączonymi rysunkami. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać  
atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym  
zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą  
dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu,  
zaleceń, wskazówek.  
 
 Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montażu: 
 Lokalizacja urządzeń zgodnie z rysunkiem  

 
1.  Zestaw zabawowy  

 
Lokalizacja 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 

 
Wymiary: 364 x 409 cm 

Strefa bezpieczeństwa: 701 x 710 cm 
Wysokość całkowita: 357 cm 
Wysokość podestu: 120 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm 
Największy element: 380 x 8 x 8 cm 

Najcięższy element: 42 kg 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 

Przedział wiekowy: 3 – 12 
 

2. Huśtawka wahadłowa z jednym siedziskiem dla małych dzieci 
 
  Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 



 5 

 
 
 

                  

 
                                                             Wymiary: 197 x 345 cm 

Strefa bezpieczeństwa: 750 x 307 cm 
Wysokość całkowita: 251 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 132 cm 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009  

Przedział wiekowy: 1 - 12 
 
 3. Huśtawka ważka pojedyncza 

      Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania  

 

 
 

Wymiary: 40 x 340 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 240 x 540 cm 

Wysokość całkowita: 114 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 98 cm 
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Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

 
 

 
4. Kiwak sprężynowy  

 
           Lokalizacja:  

 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 
Wymiary: 76 x 165 cm 

Strefa bezpieczeństwa: 376 x 465 cm 
Wysokość całkowita: 130 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 80 cm 
Największy element: całość - 130 x 165 x 76 cm 

Najcięższy element: całość - 185 kg 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 

Przedział wiekowy: 1 - 12 
 

5. Karuzela barierkowa 

      Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 
Wymiary: 150 x 150 cm 

Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm 
Wysokość całkowita: 70 cm 
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Wysokość swobodnego upadku: 70 cm 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 

Przedział wiekowy: 3 - 12 
 
 

  6.  Zestaw gimnastyczny  

      Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 
 

Wymiary: 757X 160 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 1057 x 460 cm 

Wysokość całkowita: 148 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 145 cm 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

 Uwagi końcowe:  
1.  Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa  
2.  Materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty.  
     Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi  
     oraz obowiązującymi przepisami i normami.  

         
II. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

 
W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano siłownię zewnętrzną na części działki nr ewid. 78. Siłownia 
zostanie wyposażona w 5 zestawów do ćwiczeń rozciągających i siłowych. 
 Projektowane urządzenia siłowni przewidziane do montażu: 
    Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania  
   

1. Motyl klasyczny + Wyciąg górny 
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Motyl klasyczny - Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej. Poprawia ogólną 
kondycję fizyczną. Stopień trudności – średni.  
Wyciąg górny - Wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. 
Stopień trudności – średni. 

 
2. Orbitrek eliptyczny + Narty biegówki 

 

 
        
Orbitrek eliptyczny - Poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności 
organizmu. Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową. Stopień 
trudności – średni. 
Narty biegówki - Poprawa muskulatury nóg i rąk, uelastycznienie i rozciągnięcie ścięgien nóg. Ogólna poprawa 
kondycji, utrata tkanki tłuszczowej. Korzystnie wpływa na układ krążenia, układ oddechowy i trawienny. Wzmacnia 
serce i płuca. Stopień trudności – średni. 
 

3. Wioślarz + Jeździec 
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Wioślarz - Budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg. Poprawia ogólną kondycję organizmu. 
Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Stopień trudności – łatwe. 
Jeździec  -  Uaktywnia górne i dolne kończyny oraz pas biodrowy, wzmacnia i buduje ich muskulature, poprawia 
ruchomość stawów, poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. 
 

 
4. Wahadło + Stepper 

 

 
        
Wahadło - Wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych. Korzystnie wpływa na układ 
sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krążenie. Stopień trudności – łatwe. Wskazane dla osób z 
bólami odcinka krzyżowego i bólami nóg. 
Stepper - Systematyczne ćwiczenia wysmuklą nogi, ujędrnią pośladki i podkreślą talię. 
 

5. Twister – okrągły wyciskanie siedząc 
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Twister: Ćwiczenia plenerowe na tym urządzeniu, to ćwiczenia rzeźbiące sylwetkę, poprawiające wygląd talii, ud, 
pośladków i brzucha. Obroty na twisterze to także ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. Są pomocne w 
spaleniu zbędnej tkanki tłuszczowej właśnie w tej okolicy. Urządzenie zapewnia aktywność stawów biodrowych, 
oraz kręgosłupa lędźwiowego. Wpływa na zmysł równowagi.   
Wyciskanie siedząc: wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki piersiowej i ramion poprawiając wydolność 
krążeniowo-oddechową.  
Pylon mocuje się do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). 

 
 

 
6. Drążek uniwersalny 

 

 
            Drążek uniwersalny - przyrząd przeznaczony do różnych ćwiczeń wykorzystujących ciężar własnego 
ciała. Konstrukcja drążka wykonana z profilu stalowego 100x100x3 mm. Drążki poprzeczne wykonane z rury fi 
30x2 mm, ze stali nierdzewnej. 
 
                 III. POZOSTAŁE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY   

     
1. Ławka z oparciem  
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Elementy ławki: 

◦ Konstrukcja stalowa z rury Ø 48 mm i profila 40x40mm 
◦ Łączenie elementów śrubami nierdzewnymi 
◦ Listwy drewniane gr. 32 mm malowane  

Parametry ławki: 
◦ Długość 1,9 m 
◦ Szerokość 0,74 m 
◦ Wysokość 0,73 m 

 
Strefa bezpieczeństwa 3,5 m x 2,0 m, liczba użytkowników 4 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Kosz na śmieci   

 
 

Elementy kosza: 
◦ Konstrukcja stalowa z rury Ø 33 mm i blachy gr. 1,5 mm 
◦ Malowanie proszkowe 
◦ Kosz opróżnia się poprzez obrót 

Parametry: 
◦ Długość 0,45 m 
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◦ Szerokość 0,45 m 
◦ Wysokość 1,1 m 
◦ Pojemność 36 l 

 
 

1.5. Tablica z regulaminem   
         

 
 

Elementy tablicy: 
◦ Konstrukcja z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm 
◦ Wymiary blachy 1000 x 600 mm 

Parametry: 
◦ Długość 0,70 m 
◦ Szerokość 0,05 m 
◦ Wysokość 2,15 m 

 
 
 
 
 

1.6. Stół do gry w szachy i chińczyka   
 

 
         Elementy składowe:  

◦ Betonowy stół z dwoma ławkami do gry w szachy i chińczyka 
        Wymiary: 

◦ Wysokość 76 cm 
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◦ Długość blatu 160 cm 
◦ Szerokość blatu 80 cm 
◦ Wysokość ławek 45 cm 
◦ Długość ławek 180 cm 
◦ Szerokość stołu z ławkami 170 cm 
◦ Maksymalna wysokość upadku 76 cm 

             
1.7. Betonowy stół do gry w tenisa    

 

 
 

         Elementy składowe:  
◦ Betonowy stół do gry w tenisa w wersji do wkopania 

        Wymiary: 
◦ Wysokość 76 cm 
◦ Długość blatu 274 cm 
◦ Szerokość blatu 152 cm 
◦ Grubość blatu 8 cm 
◦ Głębokość wkopania 46 cm 
◦ Waga blatu ok. 300 kg 
◦ Waga podstaw ok. 140 kg 

 
Stół wykonany z betonu wibroprasowanego zbrojonego stalą fi 8 mm, blat z kruszywem 
ozdobnym szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne, 
obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym zapobiegające przypadkowemu zranieniu się 
oraz obiciu stołu. 
Siatka z blachy stalowej o gr. 5 mm ocynkowana i zamocowana w sposób uniemożliwiający 
kradzież. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo. 
 

1.8. Stojak na rowery    
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        Dane techniczne: 

◦ Ilość stanowisk - 5 
◦ Długość 175 cm 
◦ Szerokość 40 cm 
◦ Wysokość 24 cm 
◦ Szerokość miejsca na koło 6 cm 
◦ Materiał – stal ocynkowana 

 
       IV. ZIELEŃ 
Roślinność na placu zabaw nie tylko pełni funkcję estetyczną ale również tworzy sprzyjający mikroklimat. 
Projektuje się nasadzenia krzewami, które łatwo dają się formować takie jak: tawuła, dereń biały lub 
pęcherznica kalinolistna. 
Warto aby dzieci od najmłodszych lat poznawały rośliny – ich zapach, wygląd, zmieniającą się 
kolorystykę. 
Najlepsze kompozycje roślinne to: 
 - rośliny pachnące: fiołki, macierzanki, jaśminowce, lilaki, 
 - rośliny oddziaływujące na zmysł dotyku: powojnik Tangucki, czyściec wełnisty, rośliny iglaste tj. sosny  
   i jałowce o miękkich igłach. 
 Nie należy stosować roślin u których występują ciernie, kolce oraz trujące kwiaty i owoce. 
       
                                                                                 Przykładowe krzewy i rośliny: 

Tawuła                                      Dereń biały                            Pęcherznica kalinolistna                         

 
 
 
 
 
                                           Powojnik Tangucki                                                Czyściec wełnisty 

 
                                   Jałowiec o miękkich igłach                              Sosna o miękkich igłach  
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V.  OGRODZENIE  

Teren placu zabaw należy odgrodzić ogrodzeniem panelowym zgrzewanym z prętów fi 5 mm o wys. paneli 100 cm 
na słupkach stalowych z profili kwadratowych 40/60 mm obsadzonych w fundamentach prefabrykowanych i 
zabetonowanych. Cokół ogrodzenia stanowi deska żelbetowa wys. 25 cm. 

 
Uwagi końcowe:  
1.  Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa  
2.  Materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty.  
     Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami 
     i normami.                                                                
                                                                                Projektant: 

 
mgr inż. arch. G. Makowski 

upr. bud. nr 10/PKOKK/2012 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z infrastrukturą rekreacyjną w Gackach. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót  
wymienionych w  punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich Specyfikacji 
Technicznych. Poniższe opracowanie  obejmuje budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej w Gackach. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących  

zadanie budowlane na czas jego  wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania  
dokonywanych odbiorów Robót  przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej  pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  , upoważniona do kierowania  Robotami i do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.4. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
1.4.5. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania . 
1.4.6. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami służący  do wpisywania  przez 

Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 
Wpisy w Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.4.7. Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami 
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.8. Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju osi  drogi lub obiektu 
mostowego. 

1.4.9. Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji  
nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami  , przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego  rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.10. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.4.11. Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliżej  siebie położonymi , np. 
odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu, 

1.4.12.  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi przedmiotów 
1.4.13. Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi przedmiotów 
1.4.14. Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące 

sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.15. Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna  będąca autorem  Dokumentacji Projektowej 
1.4.16. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków  
1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  w realizacji zadania budowlanego , 

np. dolina ,rzeka , bagno itp. 
1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  budowlanego , np. droga, kolej, 

rurociąg itp. 
1.4.19. Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  mechanicznym uszkodzeniem  od góry 
1.4.20. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji terenom naruszonym  w 

czasie realizacji  zadania budowlanego  
1.4.21. Rysunki- część  Dokumentacji Projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę  i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 
1.4.22. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika  i oprawy  oświetleniowej ulicznej , 

w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.  
1.4.23. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i 

technologiczną , zdolna do samodzielnego spełnienia  przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać  na wykonaniu robót związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej 
elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót  i poleceniami Inspektora . 

1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac budowy wraz ze  
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 
i  współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację  projektową  
i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.     
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego , Wykonawca sporządzi brakujące  rysunki i Specyfikację Techniczną na własny koszt w  4 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
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1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby 
jednym z nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje  następująca ich ważność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości  docelowe , od 
których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być  jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  
przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te wartości  , to roboty 
winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną , ale osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  elementu budowli , to Inspektor  może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny 
kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  lub specyfikacją 
techniczną , i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi , a roboty  rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji Kontraktu aż do  
zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie  
wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla których  jest to 
nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa . 
Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem  oraz 
przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez 
cały okres  realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 

1.5.5. 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 realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 
Wykonawca będzie podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się do przepisów  i norm  dotyczących 
ochrony środowiska na placu i wokół placu 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  Wykonawca  zapewni spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nie 

powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w  odpowiednich przepisach  dotyczących  
            ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 
1.5.6. 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 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. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia, wydawane przez  uprawniona 
jednostkę ,  jednoznacznie określające brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko. 
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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 zagrożenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt  
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie gorszy niż przed  
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  przewody , rurociągi, 
kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 
budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia  
przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia 
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  transporcie  materiałów i sprzętu 
na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób 
ciągły będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za  uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących warstwach 
nawierzchni  w obrębie placu budowy . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie  
zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na  własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora. 

1.5.10. 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 Kontraktowej.    

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty 
rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem 
robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie , że  wszelkie  materiały z danego  źródła 
uzyskają  zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła , Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 
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 ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek  
źródła.  Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne koszty  związane z  
pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót . 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  budowy lub z innych miejsc  
wskazanych w dokumentach  kontraktowych będą  wykorzystane do robót  lub odwiezione na  odkład  odpowiednio do  
wymagań  kontraktu i wskazań Inspektora.      
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Z wyjątkiem  uzyskania  na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie  prowadzić żadnych wykopów w  
obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
Humus i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów  , będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i  
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

2.3 Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości . Wynik tych kontroli będzie  podstawą  
akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy , bądź złożone w  
miejscu wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót 
, niż te , dla których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .  

2.5.   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.  

Miejsca czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez  Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu , w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  zastosowania 
materiału w wykonanych robotach , Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim  zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie 
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 . 

3.    SPRZĘT 
          Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje  niekorzystnego  wpływu na 

jakość  wykonywanych robót.  
Sprzęt  używany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod względem typów i 
ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i  projekcie  organizacji  robót , zaakceptowanym przez 
Inspektora ; w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora . 
Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymany w dobrym stanie  i 
gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków Kontraktu , zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT 
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  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 dokumentacji 
projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie  przewidzianym kontraktem.      
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu  drogowego  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na  polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do wjazdu na drogi  publiczne 
środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować  ich zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5.      WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakość  zastosowanych 
materiałów i  wykonywanych robót , za ich zgodność  z  dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji 
technicznej ,programem zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  w terenie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót 
zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
. Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną,  
jeśli  wymagać tego  będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od  
odpowiedzialności za ich dokładność . 
Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora  dotyczące akceptacji   
lub odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie , 
dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a także  w normach i wytycznych . Przy  
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki  badań materiałów  i robót ,rozrzuty normalnie  występujące przy  
produkcji i przy badaniach materiałów , doświadczenia z przeszłości , wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki  
wpływające  na rozważaną kwestię . 
Inspektor  jest upoważniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  dostarczonych na budowę   
lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie  i produkcję  materiałów . Inspektor  powiadomi Wykonawcę  o  
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wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które  nie spełniają wymagań jakościowych określonych w  
dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy postępować  jak  
w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora  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. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  programu zapewnienia 
jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją  projektową , Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót BHP 
- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych  elementów robót 
- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 
- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a także sposób i formę  

przekazywania tych informacji Inspektorowi 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania  pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów , 
spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych podczas  dostaw 

materiałów , wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót , sposób postępowania z 
materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. 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 jakość materiałów . 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek 
i  badań  materiałów oraz  robót. 
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w celu 
zademonstrowania  , że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  
stwierdzenie , że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej . 
Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej , normach i wytycznych. 
W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić  
wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  posiadają ważną  
legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań . 
Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich inspekcji . 
Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
, sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  
wpłynąć  ujemnie na  jakość robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści je  do użycia 
dopiero wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , 
sprzętu itp. 
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod  pobierania próbek , opartych na  zasadzie   
, że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do  
badań .   
Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów , które budzą  
 wątpliwości , co do  jakości , o  ile kwestionowane  materiały nie   zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  
własnej woli. Koszty tych  dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  stwierdzenia usterek , w   
przeciwnym  wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  Inspektora. Próbki  
dostarczone przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i  oznakowane  w  
sposób  zaakceptowany przez  Inspektora . 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm.  
W przypadku , gdy normy  nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej  , stosować  
należy  wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora . 
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Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub badań  Wykonawca powiadomi  Inspektora o  rodzaju , miejscu  i terminie  
pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub badania  , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora. 

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak najszybciej , nie później  jednak 
niż  w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości.   
Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według dostarczonego  przez niego wzoru lub innych 
, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
          Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor 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 po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez  Wykonawcę , będzie oceniać  
zgodność   materiałów i robót  z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie  wyników badań dostarczonych  
przez Wykonawcę. 
Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt . Jeżeli  
wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne , to Inspektor  poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań  , albo oprze się  wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną . 
W takim przypadku  całkowite koszty  powtórnych lub  dodatkowych  badań  i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.      

6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  może dopuścić   do użycia  materiały  
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku  materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację Techniczną , każda partia  dostarczona 
do robót  będzie posiadać atest określający  w sposób jednoznaczny  jej cechy . Produkty przemysłowe  będą posiadać  
atesty  wydane przez  producenta  , poparte w razie  potrzeby wynikami  wykonanych przez niego badań . Kopie  
wyników tych badań będą  dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub maszynach musi  posiadać ważną  
legalizacje  wydaną przez  upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w  dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie 
stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  i/lub urządzenia  zostaną 
odrzucone. 

 6.8.  Dokumenty budowy. 
         (1) 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 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 , dokonywane 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. 
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 
- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i harmonogramów  robót 
- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 
-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy przerw i  ich przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem  powodu 
- zgłoszenia i daty odbioru  robót zanikających, ulegających zakryciu , częściowych i końcowych  

odbiorów 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  do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich przyjęcia  lub 
zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy robót. 



 
 

8 
 

                (2) Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego    
 postępu każdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza   
 się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się do  księgi 
obmiarów. 
(3) Dokumenty jakościowe 
Atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia  jakości ,  dokumenty te  stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące  dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) protokoły odbioru  robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencje na budowie 

               (5)  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 i przedstawione do  wglądu na  życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

                   Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
                   w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robót i 
terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej  w 
Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu terminowo ustalonej  
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora.       

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  pomiary długości i 
odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  
linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  objętości  będą wyliczone  w 
m3 jako długość pomnożona  przez średni przekrój . 
W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w 
rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście producenta  podano ich  wymiary lub masę  , 
dane te mogą  stanowić  podstawę  do ich  obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  akceptacja nastąpi na 
podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  określono w specyfikacji technicznej. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 
Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  projektowej.      

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
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  utrzymane w dobrym stanie  w całym okresie  trwania 
robót.        

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także w przypadku 
występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi szkicami umieszczonymi  
na karcie księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 

 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają   następującym etapom odbioru  
, dokonywanym przez Inspektora  przy udziale    
  Wykonawcy: 
a) odbiorowi końcowemu 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu       
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8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości , jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  przez Wykonawcę  
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 
Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 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  projektowa i 
specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego 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 przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających  , komisja  przerwie 
swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego . 
W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych zakresach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  
większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona potrąceń  , oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót jest  protokół  odbioru końcowego robót 
sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować  następujące dokumenty: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczna 
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i  ulegających zakryciu  
  i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z specyfikacją techniczną 
  i programem zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   pomiarów  załączonych do   
  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z  programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
- Protokoły odbioru przez Straż Pożarną. 
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez  

Zamawiającego 
- uwagi dotyczące  warunków realizacji  robót 

                W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe   
               do odbioru końcowego , komisja w   porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  odbioru końcowego    

 robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg. wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja.    

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robót związanych  z usunięciem  wad stwierdzonych  przy 
odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  

 jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu. 
Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie 
energii i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki 
dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), 
opłaty za dzierżawę  placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  okresie  gwarancyjnym  
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- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym „ślepym” kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  tą  pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  umożliwiające  pełnienie 
funkcji nadzorczych na budowie. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem  szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót  
związanych z infrastrukturą rekreacyjną w Gackach. 

1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej 
         Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i realizacji  robót wymienionych w  przedmiocie  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
1.3.   Zakres  robót objętych  SST. 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót  związanych z wykonaniem placu zabaw w 
Gackach tj: 

- roboty ziemne 
- roboty związane z placem zabaw 
- roboty związane z budową siłowni zewnętrznej 
- zagospodarowanie terenu i ogrodzenie 

1.4.  Określenia podstawowe. 
        Określenia podstawowe  dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót  zawarte są w  warunkach ogólnych 

Specyfikacji Technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały. 
2.1. Stosowane materiały. 

Wszystkie  przyjęte materiały  powinny spełniać  warunki  określone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w 
przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub innym  umownym warunkom. 

2.2. Składowanie materiałów. 
Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania  danego typu materiałów. 
W przypadku braku wytycznych  , zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy powinny być  opracowane przez 
Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone  w miejscu , gdzie  nie będą narażone na 
uszkodzenie mechaniczne. 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać  ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości  jak i wytrzymałości, powinien  mieć 
ustalone  parametry techniczne i powinien być  ustawiony zgodnie  z wymaganiami producenta oraz  stosowany zgodnie 
z ich  przeznaczeniem. 

4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane  do transportu materiałów  , elementów  
konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
W czasie  transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania  materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń  
wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiału i  osprzętu  na stanowisko  montażu bezpośrednio przed ich 
zabudowaniem. 
 

            3.  Przygotowanie terenu – roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
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 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 Wykopy. 
 Zasypki. 
Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
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2.  Materiały 
2.1. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki: 

– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 

przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia 

należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.3. Zasypki  
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 

przeciwwilgociowej. 
6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
–  
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7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 

4.   BETON  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich. 

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 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
Betony konstrukcyjne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
2.  Materiały 
2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania. 
– C16/20 do mocowania urządzeń placu zabaw i siłowni 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
a) Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
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 (2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

            30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

b) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
c) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 (1) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
a).Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
b). Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
c). Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku 
gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
d). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 

uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 (4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. 

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

 (5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
h) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
i) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

j) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 (7) Pobranie próbek i badanie. 
k) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-

1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

l) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 

m) Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

n) Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

o) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
p) Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
q) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
r) Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

s) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

t) Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

u) Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

v) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
w) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
x) Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
y) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty 
podlegają odbiorowi. 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, 
zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
 

          5. PLAC ZABAW DLA DZIECI i SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA – KOD CPV 45112723-9,  45212140-9 
1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej. 
1.2 Zakres robot objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robot związanych z wykonaniem placu zabaw, siłowni zewnętrznej,  ogrodzenia. 
1.3 Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
normami i wytycznymi technicznymi. 
2. Ogólne wymagania dotyczące robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z SST i poleceniami Zamawiającego. 
3. Materiały – plac zabaw 

1. Zestaw zabawowy  
Lokalizacja 

 Zgodnie z projektem zagospodarowania 
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Wymiary: 364 x 409 cm 

Strefa bezpieczeństwa: 701 x 710 cm, Wysokość całkowita: 357 cm 
Wysokość podestu: 120 cm, Wysokość swobodnego upadku: 120 cm 

Największy element: 380 x 8 x 8 cm, Najcięższy element: 42 kg 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 

Przedział wiekowy: 3 – 12 
 

2. Huśtawka wahadłowa z jednym siedziskiem dla małych dzieci 
 
  Lokalizacja: 

 Zgodnie z projektem zagospodarowania              

 
                                                             Wymiary: 197 x 345 cm 

Strefa bezpieczeństwa: 750 x 307 cm 
Wysokość całkowita: 251 cm, Wysokość swobodnego upadku: 132 cm 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009  
Przedział wiekowy: 1 - 12 

 
 3. Huśtawka ważka pojedyncza 

      Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania  
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Wymiary: 40 x 340 cm 

Strefa bezpieczeństwa: 240 x 540 cm, Wysokość całkowita: 114 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 98 cm 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 

Przedział wiekowy: 3 - 12 
 

 
4. Kiwak sprężynowy  

 
           Lokalizacja:  

 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 
Wymiary: 76 x 165 cm 

Strefa bezpieczeństwa: 376 x 465 cm, Wysokość całkowita: 130 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 80 cm 

Największy element: całość - 130 x 165 x 76 cm, Najcięższy element: całość - 185 kg 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 

Przedział wiekowy: 1 - 12 
 

5. Karuzela barierowa 
      Lokalizacja: 

 Zgodnie z projektem zagospodarowania 

 
Wymiary: 150 x 150 cm 

Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm 
Wysokość całkowita: 70 cm, Wysokość swobodnego upadku: 70 cm 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

  6.  Zestaw gimnastyczny  

      Lokalizacja: 
 Zgodnie z projektem zagospodarowania 
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Wymiary: 757X 160 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 1057 x 460 cm, Wysokość całkowita: 148 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 145 cm 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 

Przedział wiekowy: 3 - 12 
  

II. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 
 

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano siłownię zewnętrzną na części działki nr ewid. 1/54. Siłownia zostanie 
wyposażona w 5 zestawów do ćwiczeń rozciągających i siłowych. 
 Projektowane urządzenia siłowni przewidziane do montażu: 
    PROJEKTOWANE  WYPOSAŻENIE SIŁOWNI. 
    

1. Motyl klasyczny + Wyciąg górny 
 

 
 

Motyl klasyczny - Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. 
Stopień trudności – średni.  
Wyciąg górny - Wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności 
– średni. 

 
2. Orbitrek eliptyczny + Narty biegówki 

 
 

       Orbitrek eliptyczny - Poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu. 
Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową. Stopień trudności – średni. 
Narty biegówki - Poprawa muskulatury nóg i rąk, uelastycznienie i rozciągnięcie ścięgien nóg. Ogólna poprawa kondycji, 
utrata tkanki tłuszczowej. Korzystnie wpływa na układ krążenia, układ oddechowy i trawienny. Wzmacnia serce i płuca. Stopień 
trudności – średni. 
 

3. Wioślarz + Jeździec 
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Wioślarz - Budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Uelastycznia 
odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Stopień trudności – łatwe. 
Jeździec  -  Uaktywnia górne i dolne kończyny oraz pas biodrowy, wzmacnia i buduje ich muskulature, poprawia ruchomość 
stawów, poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. 
 

4. Wahadło + Stepper 
 

 
        
Wahadło - Wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych. Korzystnie wpływa na układ sercowo-
naczyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krążenie. Stopień trudności – łatwe. Wskazane dla osób z bólami odcinka 
krzyżowego i bólami nóg. 
Stepper - Systematyczne ćwiczenia wysmuklą nogi, ujędrnią pośladki i podkreślą talię. 
 

5. Drążek uniwersalny 
 

 
             
Drążek uniwersalny - przyrząd przeznaczony do różnych ćwiczeń wykorzystujących ciężar własnego ciała. Konstrukcja drążka 
wykonana z profilu stalowego 100x100x3 mm. Drążki poprzeczne wykonane z rury fi 30x2 mm, ze stali nierdzewnej. 
                          
 
 III. POZOSTAŁE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY   

     
1. Ławka z oparciem  

 
Elementy ławki: 

◦ Konstrukcja stalowa z rury Ø 48 mm i profila 40x40mm 
◦ Łączenie elementów śrubami nierdzewnymi 
◦ Listwy drewniane gr. 32 mm malowane  

Parametry ławki: 
◦ Długość 1,9 m 
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◦ Szerokość 0,74 m 
◦ Wysokość 0,73 m 

Strefa bezpieczeństwa 3,5 m x 2,0 m, liczba użytkowników 4 
    
 2. Kosz na śmieci   

 
Elementy kosza: 

◦ Konstrukcja stalowa z rury Ø 33 mm i blachy gr. 1,5 mm 
◦ Malowanie proszkowe 
◦ Kosz opróżnia się poprzez obrót 

Parametry: 
◦ Długość 0,45 m 
◦ Szerokość 0,45 m 
◦ Wysokość 1,1 m 
◦ Pojemność 36 l 

 
3. Tablica z regulaminem   

 
Elementy tablicy: 

◦ Konstrukcja z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm 
◦ Wymiary blachy 1000 x 600 mm 

Parametry: 
◦ Długość 0,70 m 
◦ Szerokość 0,05 m 
◦ Wysokość 2,15 m 

 
4. Stół do gry w szachy i chińczyka   
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         Elementy składowe:  
◦ Betonowy stół z dwoma ławkami do gry w szachy i chińczyka 

        Wymiary: 
◦ Wysokość 76 cm 
◦ Długość blatu 160 cm 
◦ Szerokość blatu 80 cm 
◦ Wysokość ławek 45 cm 
◦ Długość ławek 180 cm 
◦ Szerokość stołu z ławkami 170 cm 
◦ Maksymalna wysokość upadku 76 cm 

 
5. Betonowy stół do gry w tenisa    

 

 
 

         Elementy składowe:  
◦ Betonowy stół do gry w tenisa w wersji do wkopania 

        Wymiary: 
◦ Wysokość 76 cm 
◦ Długość blatu 274 cm 
◦ Szerokość blatu 152 cm 
◦ Grubość blatu 8 cm 
◦ Głębokość wkopania 46 cm 
◦ Waga blatu ok. 300 kg 
◦ Waga podstaw ok. 140 kg 

 
Stół wykonany z betonu wibroprasowanego zbrojonego stalą fi 8 mm, blat z kruszywem ozdobnym 
szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne, obrzeża blatu zaokrąglone 
profilem aluminiowym zapobiegające przypadkowemu zranieniu się oraz obiciu stołu. 
Siatka z blachy stalowej o gr. 5 mm ocynkowana i zamocowana w sposób uniemożliwiający kradzież. 
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo. 
 

6. Stojak na rowery    
 

 
 

        Dane techniczne: 
◦ Ilość stanowisk - 5 
◦ Długość 175 cm 
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◦ Szerokość 40 cm 
◦ Wysokość 24 cm 
◦ Szerokość miejsca na koło 6 cm 
◦ Materiał – stal ocynkowana 

 
7. Transport. Materiały na budowę placu zabaw, siłowni powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
8. Wykonanie robot. 
8.1 Zamontowanie elementów małej architektury. 
Montaż - wykopanie dołów pod gotowe prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie stopy fundamentowej, rozplanowanie 
nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń według wytycznych producenta. Dla poszczególnych urządzeń zabawowych należy 
wyznaczyć strefę funkcjonalności pokazaną na planie zagospodarowania terenu. Obszar ten należy wykonać jako nawierzchnię 
trawiastą lub piaskową (z piasku płukanego gr. 20 cm, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2,0mm). 
9. Kontrola jakości robót. Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie urządzenia winny posiadać stosowane atesty bezpieczeństwa. 
10. Obmiar robót. Jednostkami obmiaru są: Elementy małej architektury- za 1 szt. Dostarczonych i zamontowanych urządzeń. 
11. Odbiór robót. Odbiór robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z ST i umową. 
               
 IV. ZIELEŃ 
Projektuje się nasadzenia krzewami, które łatwo dają się formować takie jak: tawuła, dereń biały lub pęcherznica kalinolistna. 

Warto aby dzieci od najmłodszych lat poznawały rośliny – ich zapach, wygląd, zmieniającą się kolorystykę. 
Najlepsze kompozycje roślinne to: - rośliny pachnące: fiołki, macierzanki, jaśminowce, lilaki, 
- rośliny oddziaływujące na zmysł dotyku: powojnik Tangucki, czyściec wełnisty, rośliny iglaste tj. sosny i jałowce o miękkich  
igłach. Nie należy stosować roślin u których występują ciernie, kolce oraz trujące kwiaty i owoce. 

       
  Przykładowe krzewy i rośliny: 

       Tawuła                                      Dereń biały       Pęcherznica kalinolistna                         

 
 

    Powojnik Tangucki                                       Czyściec wełnisty 

 
                                   
                                        Jałowiec o miękkich igłach          Sosna o miękkich igłach  

 
 
V.  OGRODZENIE  

Teren placu zabaw należy odgrodzić ogrodzeniem panelowym zgrzewanym z prętów fi 5 mm o wys. paneli 100 cm na słupkach 
stalowych z profili kwadratowych 40/60 mm obsadzonych w fundamentach prefabrykowanych i zabetonowanych. Cokół 
ogrodzenia stanowi deska żelbetowa wys. 25 cm. 



 
 

22 
 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2017 r poz. 1332  z póź. zmianami  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr  147, poz.1229  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /   Wydaw. Arkady  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa   na materiałach budowlanych w  
  sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz   sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198,  
  poz. 2041)  
- instrukcje ITB, - instrukcje producentów  
  
 Opracował: 
Leszek Zaremba 


