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1.WSTĘP   

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i  odbioru  robót, które  zostaną wykonane w ramach zadania 

związanych budową placu zabaw dla dzieci na terenie dz. nr ew. 389, obręb Aleksandrów 

gm. Aleksandrów. 

1.2.Zakres stosowania ST   

Specyfikację  Techniczną  jako część  Dokumentów  Przetargowych i Kontraktowych,  należy  
odczytywać  i  rozumieć  w  odniesieniu  do  zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt 1.1.   

Wymagania  Ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:   

SST-01 B.01.00.00 – Roboty przygotowawcze   

SST-02 B.02.00.00 – Roboty ziemne – CPV 45100000-8   

SST-03 B.03.00.00 – Podbudowa pod nawierzchnię  – CPV 45100000-8   

SST-05 B.05.00.00 – Montaż urządzeń i małej architektury – CPV 45236220-8   

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy  te  winny  być  traktowane  jako  integralna  część Specyfikacji Technicznych czytane 
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku  z  wykonywaniem  prac  objętych  Kontraktem  i stosowania  ich  postanowień  na  
równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach  Technicznych. 
Zakłada  się,  iż  Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych norm.   

1.3.Zakres Robót objętych ST   

Zakres  Robót  obejmuje  wykonanie  szkolnego  placu  zabaw  o  nawierzchni bezpiecznej  
piasku wraz z wyposażeniem.   

Podstawowe parametry inwestycji przedstawiają się następująco:  

• nawierzchnia amortyzująca (Z PIASKU ) 218,5 m2 

•  kostka brukowa 17,25 m2  

1.4.Określenia podstawowe   

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:   

— Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i  urządzeniami;   

— Obiekt małej architektury;   

Budowla  – obiekt budowlany nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej architektury, jak: 



 

 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i  innych  urządzeń) oraz 

fundamenty  pod maszyny i urządzenia,  jako odrębne pod  względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową.   

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:   

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;   

b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;   

c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak:  piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.   

Budowa  –  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.   

Roboty  budowlane  –  prace  polegające  na  budowie,  przebudowie,  montażu remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego.   

Urządzenia  budowlane  –  urządzenie  techniczne  związane  z  obiektem budowlanym  

zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego przeznaczeniem,  jak  

przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  

ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.   

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.   

Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowy  –  tytuł  prawny wynikający  z  

prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu, ograniczonego  prawa  rzeczowego  

albo  stosunku  zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót 

budowlanych.   

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi 

administracji publicznej wraz z załączonym projektem  budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  

realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą  montażu – także dziennik montażu.    

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  

dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami powykonawczymi.   

Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i  

kartograficznego:   

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno –  budowlanego  

lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego, stosowanie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8   



 

 

Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności, wytworzony  w  

celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania  w  sposób  trwały  w  

obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  

wyborów  do  stosowania  we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową.   

Opłata  –  kwota  należności  wnoszona  przez  zobowiązanego  za  określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.   

Droga  tymczasowa  (montażowa)  –  droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona  do  

ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas ich wykonania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu.   

Dziennik  budowy  –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych  oraz  zdarzeń  i  

okoliczności  zachodzących  w  czasie wykonywania robót.   

Kierownik  budowy  -osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  

Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach realizacji kontraktu , 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.   

Rejestr  obmiarów  –  akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka  z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  

wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.   

Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do  

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji.   

Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

Materiały  -wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z Dokumentacją  

Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały 

użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe,  za  wyjątkiem  materiałów  

używanych  do  odtworzenia części  chodników,  krawężników,  nawierzchni  z  płyt  

betonowych,  w pozycjach  kosztorysu,  w  których  zostało  to  wskazane  jako  „materiał  z 

odzysku”.   

Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -zgodność  wykonywanych  Robót  z  opuszczonymi  

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został określony  -z  przeciętnymi  

tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla danego rodzaju Robót budowlanych.   

Polecenie  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  polecenie  przekazane  Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.   

Projektant  -uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem Dokumentacji 

Projektowej lub adaptacji projektu typowego.   



 

 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według  technologicznej  

kolejności ich wykonania wraz z  obliczeniem  i  podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych.   

Rekultywacja  –  roboty  mające  na  celu  uporządkowania  i  przywrócenie pierwotnych  

funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji  budowy  lub robót budowlanych   

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu  

stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych warunkach,  wydany  przez  

jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat technicznych; spis  jednostek  aprobujących  

zestawiony  jest  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów  

budowlanych  (Dz.  U.  Nr  10  z  dnia  8  lutego  1995  r.  Poz.48, rozdział 2).   

Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami  

normatywnymi  w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność  wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).   

Znak  zgodności  –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z zasadami  

systemu  certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni stopień zaufania iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym.   

Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora  

Nadzoru  –  wysadzenia  lub  zastosowania  klinów  metalowych  i młotów  dwuręcznych,  lub  

zastosowania  wierceń  pneumatycznych  w  celu  ich usunięcia,  których  to  materiałów  nie  

można  wydobyć  poprzez  zrywanie ciągnikiem  o  mocy  użytecznej  równej  co  najmniej  

150  KM  z  pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu.   

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z  

Dokumentacją  Projektową  (  Projekt  Budowlany;  Projekt Wykonawczy  ),  Szczegółowymi  

Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami Inspektora Nadzoru.   

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy   

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren  

Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi,  

poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych obiektu  oraz  reperów,  przekaże  

Dziennik  Budowy  oraz  jeden  egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone  będą  prace.  

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli  lub  administratorów  terenów,  właścicieli  



 

 

urządzeń,  inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 

rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.   

Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na 

jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację 

projektową należy podać w formie jednostkowej .   

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  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać  opis, część graficzną, i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  

— Sporządzoną przez Wykonawcę;   

W skład dokumentacji wchodzi:   

a)  Dokumentacja  Projektowa  załączona  do  Dokumentów  Przetargowych  -wg spisu 

zawartego w dokumentacji przetargowej;  

1.5.3.Zgodność   

Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  Szczegółowymi  Specyfikacjami Technicznymi.  

Dokumentacja  Projektowa  i  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  oraz dodatkowe  

dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru stanowią  załączniki  do  

umowy,  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 kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  

dokumentów.  Wszystkie  wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

Dokumentacją Projektową  i SST.  

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w SST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  

dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  

materiałów  i  elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego  

przedziału tolerancji.  

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  Roboty  nie  będą  w pełni  

zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na niezadowalającą  jakość  

elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy 

budowli  rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   



 

 

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa Terenu 

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru  końcowego  

Robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  

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

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

społeczności i innych a w szczególności:   

a)  Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących czynności  związane  

z  budową  i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do pracy  a  także  zabezpieczy  Teren  

Budowy  przed  dostępem  osób nieupoważnionych, W SZCZGÓLNOSCI DZIECI.   

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  w  

sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  oraz  przez umieszczenie,  w  miejscach  i  

ilościach  określonych  przez  Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  

Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.   

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 budowy i wykonywania 

Robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie 

bez wody stojącej;   

a) stosować się Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 

1997r);   

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów  i  

norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej  i  innych,  a  

wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:   

a)  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych;   

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;   

— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;   

— możliwością powstania pożaru;   

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 i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.   

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.   

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie  

określające  brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.   

Jeżeli Wykonawca użył materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze specyfikacjami,  

a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający.   

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych  mu  przez  

Zamawiającego  w  ramach  planu  ich lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  

oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia  instalacji  i  

urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  

instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   

Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie z  nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca  będzie  

odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego działania  uszkodzenia  instalacji  na  

powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  

mu  przez Zamawiającego.   

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   



 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś  przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie  niezbędne  

zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  nietypowych wagowo  ładunków  i  w  sposób  

ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy  i  

ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  

ukończony  fragment udowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich  Robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami 

Inspektora Nadzoru.   

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  niespełniających 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.  W  szczególności  Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów BHP wynikających z:   

— Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z  dn.  

28.03.1972r. w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy wykonywaniu  robót  

budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych  (Dz.  U.  Nr  13, poz. 43 ) Kierownik budowy, 

zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  

sporządzenie  (  przed rozpoczęciem budowy ), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego „ Planem  BOIZ  ”  na  podstawie,  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i 

ochrony  zdrowia  ”  sporządzoną  przez  projektanta.  „  Plan  BIOZ  ”  należy opracować 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w  sprawie  

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120  ,  poz.  1126),  uwzględniając  również  wymagania  

określone  w Rozporządzeniach:  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych(  Dz.  U.  

Nr  47,  poz.  401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  

w  sprawie  ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 

)Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.   

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  daty  odbioru ostatecznego.  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.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  

czasie  zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć  

Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego polecenia.   

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów   



 

 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze centralne  

i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. W szczególności Wykonawca zastosuje się do:  

—  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  

bezpieczeństwa  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).   

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne  

odnośne  dokumenty.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane  z  wypełnieniem  

wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

Cenie jednostkowej umownej.   

1.5.13.Wycinka zieleni   

Wycinka  drzew  w  ramach  przygotowania  terenu  nie  jest  przewidziana.  

2.MATERIAŁY   

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą  odpowiadać 

warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7  lipca  1994  r.  (tekst  

jednolity  wg  Obwieszczenia  Ministra  Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 

2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę 

techniczną oraz certyfikat  zgodności  lub  znak  zgodności  oraz  certyfikat  na  znak 

bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 

5/00 r. poz. 53.)  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 

świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.   

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione  z  

Terenu  Budowy.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie 

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

przyjęciem 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  właściwości  do  Robót  i  były  dostępne  do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  

uzgodnionych  z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.   



 

 

3.SPRZĘT   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do  

robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy.  

Liczba  i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z   

zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  SST  w  terminie  przewidzianym  

umową.  Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

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

środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.   

 4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE   

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  właściwości  przewożonych  

Materiałów  oraz  stan  dróg.  Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  

Robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  SST w terminie 

przewidzianym w umowie.   

  

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych   

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 umowy będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  

wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach lądowych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy   

5.WYKONANIE ROBÓT   

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót   

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robot,  zgodnie  z  umową,oraz  za  

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich zgodność  z  

Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  SST. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  

wysokości  wszystkich  elementów  Robót. 

Badania i pomiary   

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

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  



 

 

Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju  miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  

pomiaru  lub  badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  

Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać 

uwzględniony  w  cenie  jednostkowej,  której  dotyczy,  jak  przedstawiono  w p. 9.2. 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.   

6.Dokumenty budowy   

a) 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. Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu  

bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia oraz  technicznej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  

Dzienniku  Budowy  będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą  

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

pod drugim, bez przerw.   

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i  podpisem  .   

Pozostałe dokumenty budowy   

Do  dokumentów  budowy  zalicza  sięrównież  następujące dokumenty - zgłoszenie robót;   

· protokoły przekazania Terenu Budowy;   

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;   

· protokoły odbioru Robót;   

· protokoły z narad i ustaleń;   

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;   

· operaty geodezyjne;   

· korespondencję na budowie;   

e) 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.   

7.OBMIAR ROBÓT   

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót   

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  w  wykonywanych  Robót zgodnie  z  

Dokumentacją  Projektową  i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w Wycenionym  kosztorysie.  



 

 

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Zamawiającego o  

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

8.ODBIÓR ROBÓT   

 8.1.Rodzaje odbiorów Robót   

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Szczegółowych  Specyfikacji Technicznych, 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy:   

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;   

b) odbiorowi częściowemu;   

c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu );   

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.   

  

8.2. Dokumenty do odbiorów   

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbiorów  jest protokół  odbioru  Robót,  

sporządzony  wg  wzoru  ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

·  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i ew. 

uzupełniające lub zamienne);   

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i atesty urządzeń,    

· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

   

8.3.Odbiór pogwarancyjny   

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.   

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej obiektu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1.Ustalenia ogólne   

Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota)  skalkulowana  

i  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez zamawiającego  w  dokumentach  umowy  

(ofercie).  Wynagrodzenie  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji 



 

 

Projektowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako  integralną część i należy je czytać 

łącznie z Rysunkami  i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 

1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 

oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).   

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika  budowy,  

montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  

bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).   

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami).   

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

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r. Nr 48 doz. 401).   
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1.WSTĘP   

1.1.Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące realizowania „Placu zabaw dla dzieci”.   

1.2.Zakres stosowania SST   

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna (SST) 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 wykopów związanych z budową placu zabaw.  

1.4.Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich  

normach  i  wytycznych  oraz  określeniami  podanymi  w  ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 

1.4.   

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania  

dotyczące  robót  podano  w  ST-0  „Wymagania ogólne” punkt 1.5   

2.MATERIAŁY   

2.1.Wymagania ogólne   

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z wymaganiami  

niniejszej  SST  i  dokumentacji  projektowej.  Do  wykonania robót mogą być stosowane 

wyroby budowlane spełniające warunki określone  

w:   

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami).   

—  Ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z 2004r., Nr 

92. poz. 881);   

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).   

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu budowlanego  

wymaganej  przez  w/w  ustawy  lub  rozporządzenia  wydane  na podstawie tych ustaw.   



 

 

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowanych  materiałów  podano  w  ST  -0 „Wymagania 

ogólne” punkt 2.   

2.2.Piasek   

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.   

 3.SPRZĘT   

Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:  — równiarki lub 

spycharki uniwersalne;   

— walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;   

Stosowany  sprzęt  nie  może  spowodować  niekorzystnego  wpływu  na właściwości gruntu 

podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  

spełniać  wymagania  techniczne  w zakresie  BHP.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  

podano  w  ST-0  

"Wymagania ogólne" punkt 3.  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE   

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed padaniem lub przesuwaniem.   

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.   

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca)  zobowiązany jest posiadać 

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa 

z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).   

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne technicznie  

i  spełniać  wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP  oraz przepisów o ruchu drogowym.   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.   

5.WYKONANIE ROBÓT   

5.1.Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 

5.1. Wykonanie robót powinno być zgodne normami  PN-B-O6050.1999, PN-O2205:1998 i 

BN-88/8932-02.   

5.2.Roboty przygotowawcze   

Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  budową  obiektu  inżynieryjnego powinno być 



 

 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę.   

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót  

opracowany  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowany  przez  Inspektora Nadzoru.   

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 

geodezyjne związane z:   

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;   

— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;   

— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;   

— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;   

5.3.Zasady wykonywania wykopów   

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 

naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa  27.04.2001r.Prawo  

ochrony  środowiska  –  Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny 

być wykonywane bez  naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 

poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie 

nastąpiło obsunięcie się gruntu.   

5.4.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. Podłoże (koryto) po 

wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  Jeżeli  po  

wykonaniu  robot  związanych  z profilowaniem  i  zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do  układania  warstw  nawierzchni,  to  

powinien  on  zabezpieczyć  podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed 

rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez  Inspektora  Nadzoru. Jeżeli 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania  

kolejnej  warstwy można przystąpić dopiero  po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 

podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i  ewentualnie zleci wykonanie  niezbędnych  napraw. 

Jeżeli  zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt.   

5.5.Podsypki   

Warunki wykonania zasypki   

-Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót;   

-Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci;   

-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;   

-Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora;   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano  w  

punkcie  5.  Sprawdzenie  jakościowe  i  odbiór  robót  ziemnych powinny być wykonane 

zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.   

Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  

zakończeniu powinny obejmować:   

— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;   

— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;   

— sprawdzenie przygotowania terenu;   

—  kontrolę  rodzaju  i  stanu  gruntu  w  podłożu;  —  sprawdzenie  wymiarów wykopów;   

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;   

—  ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do Dziennika 

Budowy.   

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST-0  

„Wymagania ogólne".   

7.OBMIAR ROBÓT   

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST-0  ”Wymagania ogólne”  

punkt  7.  Jednostką  obmiarową  jest  m3  (metr  sześcienny) wykonanych wykopów.  

8.ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST-0  ”Wymagania ogólne” punkt 

8. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się  za  wykonane  zgodnie  z  

dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST  i wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  

wszystkie  pomiary  i  badania  z zachowaniem  tolerancji  podanych  w  dokumentacji  

projektowej  lub  w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.   

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-0  ”Wymagania ogólne" 

punkt 9. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, 



 

 

w stanie rodzimym.   

Cena jednostkowa obejmuje:   

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;   

— oznakowanie robót;   

— wyznaczenie zarysu wykopu;   

—  wykonanie  umocnienia  ścian  wykopu  palami  szalunkowymi  lub  innymi elementami do 

umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich 

wyciągnięciem;   

— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem na miejsce wskazane przez Inwestora;   

— utrzymanie wykopu;   

—  przeprowadzenie  niezbędnych  pomiarów  i  badań  wymaganych  SST  lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru;   

— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;   

— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;   

10.PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1.Normy i Rozporządzenia   

PN-86/B-02480  Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,  podział  i  opis gruntów.   

PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.   

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu   

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne   

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania   

BN-88/8932-02  Podtorze  i  podłoże  kolejowe.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  

badania   

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki  

szczelne   

PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. (lub odpowiadające im normy EN)   

 10.2. Inne dokumenty   



 

 

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

2016; z późniejszymi zmianami),   

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

881),   

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami),   

Ustawa  z  dnia  27.04.2001  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2001  r,  Nr  62,  poz. 628; z 

późniejszymi zmianami),   

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z 

późniejszymi zmianami),   
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1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna   

1.4.3. Określenia pozostałe   
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych   

2.2. Rodzaje materiałów   
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   



 

 

  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

3.2. Sprzęt do wykonania robót Transportu   

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW   

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

4.2. Transport materiałów   

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   

  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót   

5.2. Przygotowanie podłoża   

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa   

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa   

5.5. Utrzymanie podbudowy   

  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI   

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót   

6.3. Badania w czasie robót   

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów   

6.3.2. Uziarnienie mieszanki   

6.3.3. Wilgotność mieszanki   

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy   



 

 

6.3.5. Właściwości kruszywa   

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy   

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów   

6.4.2. Szerokość podbudowy   

6.4.3. Równość podbudowy   

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy   

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy   

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy   

6.4.7. Grubość podbudowy   

6.4.8. Nośność podbudowy   

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY   

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy   

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy   

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy    

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU   

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT    

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   

1.CZĘSC OGÓLNA    

1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  SST-04  są  wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  

z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  w  trakcie  zadania  

związanych budową placu zabaw dla dzieci na terenie dz. nr ew. 389 obręb Aleksandrów 

gm. Aleksandrów. 

1.2. Zakres stosowania SST   

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i   



 

 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.   

  

1.3. Zakres robót objętych SST   

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  

robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  

stabilizowanego  mechanicznie  o  uziarnieniu  4/40  w  konstrukcji  placu  

zabaw  -grubość  warstwy  15  cm  i  drugiej  warstwy  o  uziarnieniu  0/4  mm-grubości 5 cm.   

  

1.4. Określenia podstawowe   

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   

Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę   

nośną nawierzchni placu zabaw.   

  

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna   

Proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim  zagęszczeniu  w  

optymalnej wilgotności kruszywa.   

  

1.4.3. Określenia pozostałe   

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi   

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne"   

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.   

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH   



 

 

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania, podano w 

ST-0 „Wymagania ogólne".   

2.2. Rodzaje materiałów   

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych  mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku kruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.   

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3.   

3.2. Sprzęt do wykonania robót   

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z następującego sprzętu:   

p) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,   

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,   

r)  walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do zagęszczania,  w  

miejscach  trudnodostępnych  powinny  być  stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne.   

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 4.   

4.2. Transport materiałów   

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach   

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi   

materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.   

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   

  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót   



 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 5.   

5.2. Przygotowanie podłoża   

Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie drobnych  

cząstek  gruntu  do  podbudowy.   

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  

Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.   

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).   

Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez mieszanie  i  

napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  wyższa  od  

optymalnej  o  10%  jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa powinna być 

odpowiednio zagęszczona.   

5.5. Utrzymanie podbudowy   

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  

w  dobrym  stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za zgodą  Zamawiającego,  

gotową  podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  jest obowiązany  naprawić  wszelkie  

uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez ten  ruch.  Koszt  napraw  wynikłych  z  

niewłaściwego  utrzymania  podbudowy obciąża Wykonawcę robót.   

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6.   

6.2. Zagęszczenie podbudowy   

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać  się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, powinien być  nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego 

określonego metodą  normalną. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według 

BN77/8931-12.  

6.3. Szerokość podbudowy   

Szerokość  podbudowy  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o więcej niż 

+10 cm. -5 cm.   

  

6.4.. Równość podbudowy  



 

 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z BN-68/8931-04.   

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm.   

6.5. Spadki poprzeczne podbudowy   

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ±0,5 %.   

6.6. Grubość podbudowy   

Grubość  podbudowy  nie  może  się  różnić  od  grubości  proj.  o  więcej  niż +10%.   

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „ Wymagania ogólne". Jednostką  obmiarową  

jest:  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  i  odebranej podbudowy   

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT   

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST-0  „  Wymagania  ogólne".  Roboty uznaje  

się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami Zamawiającego,  jeżeli  

wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.   

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „ Wymagania ogólne".   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu   

PN-B-06714-12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń 

obcych   

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

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

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.   

(lub odpowiadające im normy EN)   
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Wzór urządzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS  

 

 

 

ELEMENTY SKŁADOWE 

Drabinka pionowa - 1 sztuk 

Drabinka ukośna - 1 sztuk 

Mostek pochyły - 1 sztuk 

Pomost ruchomy - 1 sztuk 

Przeplotnia pionowa - 1 sztuk 

Rura strażacka wys. 90cm - 1 sztuk 

Trap wejściowy wys. 90cm - 1 sztuk 

Wieża bez dachu, podest wys. 90cm - 1 sztuk 

Wieża z dachem, podest wys. 136cm - 1 sztuk 

Wieża z dachem, podest wys. 90cm - 1 sztuk 

Zjeżdżalnia wys. 136cm - 1 sztuk  

DANE TECHNICZNE  

 

Gabaryty urządzenia:      7,56m x 7,78m  

Wysokość urządzenia:      ~3,86m  

Strefa funkcjonowania:      11,23m x 11,56m  

Wysokość upadkowa:      2,20m  

Głębokość posadowienia:      -0,60m  

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    72,39m² 

 



 

 

 

MATERIAŁY  

Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane kąpielowo,  malowane  proszkowo  na 

niebiesko  

Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo  

Elementy połaciowe:  płyty HDPE  

Podesty, schody:    deski impregnowane  

Elementy stalowe:               stal ocynkowana kąpielowo,  malowana proszkowo  

Ślizg:      stal nierdzewna      

Liny:       polipropylenowe na oplocie  stalowym połączone ze sobą  poprzez plastikowe 

łączniki  

Łańcuch:     stal ocynkowana kąpielowo  

Zaślepki:     tworzywo sztuczne   

Fundamenty:    beton klasy min. B-15       

 

4.2. Huśtawka wagowo - osiowa “ważka” 

 

  

Wzór urządzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS  

DANE TECHNICZNE  

 

Wymiary urządzenia:      0,43m x 3,00m  

Wysokość urządzenia:      ~0,91m  

Wymiary strefy funkcjonowania:    2,50m x 5,00m  

Maksymalna wysokość upadkowa:    0,91m  

Głębokość fundamentowania:    -0,60m  

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    11,64m²  



 

 

 

MATERIAŁY 

Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo  

Belka huśtawki:    profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na niebiesko  

Elementy stalowe:  stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  

Siedziska:    płyty HDPE  

Odbojnice:    wykonane z granulatu gumowego  

Zaślepki:    tworzywo sztuczne  

Fundamenty:    beton klasy min. B-15 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Bujak na sprężynie – PIES – szt. 1 

 

  

Wzór urządzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS  



 

 

 

DANE TECHNICZNE  

 

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) : Szerokość 0,29 m 

Długość 2,12 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 14,36 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa 0,45 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 3,29 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 5,12  

 

MATERIAŁY: 

Całość urządzenia:    płyty HDPE  

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne    

Elementy stalowe:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  

Sprężyna:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  

Zaślepki:      tworzywo sztuczne  

Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa  

Fundamenty:    beton klasy min. B-15 

 

 

4.4 Bujak na sprężynie (auto,  konik) 

 

  

 

 

MATERIAŁ 



 

 

Całość urządzenia:    płyty HDPE  

Uchwyty, podpory na nogi:  stal nierdzewna    

Elementy stalowe:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  

Sprężyna:      stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  

Zaślepki:      tworzywo sztuczne  

Podstawa fundamentowa:   ażurowa konstrukcja stalowa  

Fundamenty:      beton klasy min. B-15 

 

4.5 Karuzela  

 

  

DANE TECHNICZNE  

 

Wymiary urządzenia:      Ø 1,25  

Wysokość urządzenia:      ~0,91m  

Wymiary strefy funkcjonowania:    Ø 5,25  

Maksymalna wysokość upadkowa:    0,80m  

Głębokość fundamentowania:    -0,85m  

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    21,68m² 

 

 

 

MATERIAŁ: 

 

Konstrukcja nośna:    stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z 

mechanizmem obrotowym  

Uchwyty:      stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary  



 

 

Podest:        stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypełnienie z blachy 

ryflowanej  

Zaślepki:      tworzywo sztuczne  

Fundamenty:      beton klasy min. B-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Huśtawka wahadłowa metalowa podwójna 

  

  

 

 Wzór urządzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS  

 

DANE TECHNICZNE  

 

Wymiary urządzenia:      1,92m x 3,25m  

Wysokość urządzenia:      ~2,43m  

Wymiary strefy funkcjonowania:    3,25m x 7,40m  

Maksymalna wysokość upadkowa:    1,25m  

Głębokość fundamentowania:    -0,60m  

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    24,05m² 



 

 

 

 

MATERIAŁ: 

Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na 

niebiesko  

Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo  

Elementy stalowe:  stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  

Siedziska:    wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą,  

Aplikacje:    płyty HDPE  

Łańcuch:    kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących 

bezobsługowych  

Zaślepki:    tworzywo sztuczne  

Fundamenty:    beton klasy min. B-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.7. Ławka 

  

 DANE TECHNICZNE  

 

Wymiary urządzenia:      1,65m x 0,89m  

Wysokość urządzenia:      ~0,90m  

Głębokość fundamentowania:    -0,60m  

 MATERIAŁY:        

 MATERIAŁ 

Nogi konstrukcyjne:   rury stalowe ocynkowane,  

Elementy stalowe:  stal ocynkowana,  

Siedzisko i oparcie:  drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brązowym,  

Zaślepki:    tworzywo sztuczne,  

Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo,  

Fundamenty:    beton klasy min. B-15;  

 

5. Bezpieczeństwo pożarowe  

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrożenia pożarowego.  

Projektowane zagospodarowanie umożliwia dojazd służb ratowniczych.  

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego  

 

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 



 

 

7. Ochrona konserwatorska  

Teren, ani obiekty znajdujące się na nim nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 

ochronie. 

 

8. Charakterystyka istniejących i przewidywanych zagrożeń  

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, zaś obszar oddziaływania obiektu ogranicza się wyłącznie do terenu Inwestora. 

 

 

 

 

 

1.WSTĘP   

1.1.Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  

dotyczące  zakupu i montażu wyposażenia urządzeń i elementów małej architektury w 

ramach realizacji zadania Plac zabaw dla dzieci.   

1.2.Zakres stosowania SST   

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są   

2. Wyposażenie placu zabaw i mała architektura 

Na placu zabaw zaprojektowano nw. urządzenia zabawowe: 

3. Sprzęt 

Roboty związane z montażem urządzeń na placu zabaw mogą być wykonywane 

mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora.  

Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia, samochód dostawczy.  

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 



 

 

uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw należy 

sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia.  

Urządzenia placu zabaw należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą 

murarską (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń 

naraża elementy urządzeń na uszkodzenia.  

Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej 

może być utrudnione i zostawić przebarwienia.  

6. Montaż.  

Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 

producenta wyrobu.  

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 Urządzenia i wyposażenie placu zabaw - szt. lub kplt. 

 element małej architektury - szt. 

8. Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym 

powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

- karty gwarancyjne, atesty i certyfikaty urządzeń 

-protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

W  przypadku  stwierdzenia  usterek  Zamawiający  ustali  zakres  robót poprawkowych  do  

wykonania,  a  wykonawca  wykona  je  na  koszt  własny  we własnym terminie.   

9. Podstawa płatności 

 Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość 

szt. lub kplt elementów placu zabaw ceny jednostkowej, która obejmuje:  

-dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  

-montaż elementów placu zabaw,  

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

Uwaga!  



 

 

Wszystkie  urządzenia  powinny  posiadać  co  najmniej  trzyletni  okres gwarancji. 

Urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz spełniać 

wymogi Polskich Norm i warunków bezpieczeństwa określonych w innych przepisach i  

winny  posiadać  certyfikaty  bezpieczeństwa  według  norm  EN-1176  i  EN-1177.  

Wszystkie  elementy  i  urządzenia  wyposażenia  placu  zabaw  należy fundamentować i  

instalować  zgodnie  z  PN-EN  1176-1:2009  i  PN-EN  1176-7:2009.  Wszystkie montowane  

urządzenia  i  elementy  wyposażenia  placu  zabaw  muszą  mieć  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  firmy  i  osoby  przeszkolone  w  tym  

celu  przez  producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, 

wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.  

10. Przepisy - normy  

PN~EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196~1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196~6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

BN~ 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 [1] Instrukcja montażu producenta elementów placu zabaw.  

[2] Atesty zgodności, certyfikaty.  


