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ROZDZIAŁ I
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Projekt zagospodarowania Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu przy 

ulicy Piastowskiej.

ZASADY     OGÓLNE  

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych

    Przedmiotem specyfikacji są techniczne warunki dotyczące wykonania, odbioru 
technicznego następujących robót budowlanych wg nomenklatury Wspólnego Słownika 
Zamówień:

Kod: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych

Specyfikacja w/w robót została ujęta, w sposób szczegółowy, w poszczególnych 
rozdziałach: 
Rozdz. II – Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
Rozdz. III – Roboty ziemne 
Rozdz. IV – Roboty brukarskie – podjazdy chodniki
Rozdz. V – Ogrodzenie

W przypadku rozbieżności między specyfikacjami o ich nadrzędności decyduje Projektant lub 
Inspektor.
W przypadku rozbieżności między specyfikacją a projektem, zawsze nadrzędny jest projekt.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robot określonych w w/w
SST.
Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną
ostrożnością.
Przed oddaniem terenu do użytkowania, wyregulować należy wszelkie istniejące studnie,
zasuwy i inne elementy uzbrojenia. Brukowanie elementów wokół studni zlokalizowanych w
posadzkach, należy wykonać za pomocą kostki identycznej jak nawierzchnia wokół i
odpowiednio ją docinając.
Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia
robot. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robot , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz
obmiaru robot), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość
kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robot uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i uzyskać 
zgodę Projektanta.
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania
pełnego systemu posiadającego Europejską Aprobatę Techniczną lub Aprobatę ITB,
Certyfikat zgodności z ITB oraz atesty PZH.
Ze względu na charakter rozwiązań technologicznych zastosowanych w opracowaniu
przyjęty system i materiały, nie mogą parametrami technicznymi i użytkowymi odbiegać
od przyjętych w projekcie i muszą stanowić kompatybilny system jednego producenta.
W przypadku zastosowania innych rozwiązań autorzy projektu nie ponoszą
odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu szkody.
Wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem Autorów opracowania.

1.2. Wykaz aktów prawnych, norm i przepisów branżowych 
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1.2.1.Prawo budowlane

Dz.U. z 2016 r. poz. 290  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst 
jednolity), z późniejszymi zmianami.
Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554  Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r.
W sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231  Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 462  Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r.
Książka obiektu budowlanego.
Dz.U. z 2004 r. poz. 2072 Rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r.
Nowelizacja: Dz.U. 2005r., Nr 75, poz. 664
W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1493 Rozporządzenie z dnia 24 sierpień 2016 r.
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę. Oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub rozbiórkę. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953  Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r.
Nowelizacja: Dz.U. 2004.198.2042
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554  Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r.
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego.
 Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1494 Rozporządzenie z dnia 9 października 2002 r.
Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli działania organów administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz wzór protokołu kontroli i sposób jego sporządzania. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423  Rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r.
Nadanie pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego.
Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.
Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

1.2.2.Warunki techniczne 

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836
 Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r.
Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. 

1.2.3.Wyroby budowlane 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1570  
Ustawa z dnia 16 kwiecień 2004 r.
Ustawa i wyrobach.
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Dz.U. z 2014 r. poz. 1040    
Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r.
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.
Dz.U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1182  Rozporządzenie z dnia 2 września 2009 r.
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U. z 2011 r. Nr 23, poz. 122  Rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2011 r.
Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 42  Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2015 r.
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829  Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych. 

1.2.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Dz.U. z 2016 r. poz. 191 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
Ochrona przeciwpożarowa. 
Tekst jednolity 
Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r.
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.
 Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719  Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r.
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Dz.U. z 2015 r. Nr 121, poz.2117  Rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2015 r.
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

1.2.5.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1666  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.Tekst jednolity
Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156  Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2004 r.
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i 
natryskiwaniu cieplnym. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 2057 tekst jednolity. Rozporządzenie z dnia 10 września 1996 r.
Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1509 tekst jednolity. Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r.
Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych 
prac. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650  Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 
Dz.U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744  Rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r.
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, 
a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263  Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r.
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicz-
nych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401  Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Dz.U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51  Rozporządzenie z dnia 19 marca 1954 r.
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze przenośników. 
Dz.U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58  Rozporządzenie z dnia 20 marca 1954 r.
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi. 
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Dz.U. z 2000 r. Nr 36, poz. 409  Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2000 r.
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna. 
Dz.U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470  Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych. 
Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313  Rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r.
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
Dz.U. z 1998 r. Nr 62, poz. 288  Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r.
Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833  Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r.
Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w śro-
dowisku pracy. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 640 tekst jednolity. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
Państwowa Inspekcja Pracy.

1.2.6.Normy branżowe

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

Roboty nawierzchniowe - drogowe

PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań

PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 
w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
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PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wyd. Ar-
kady  1989/1990.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.

1.3. Warunki obmiaru i płatności 

1.3.1. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR)  z zachowaniem zasad obmiarowania 
poszczególnych branż przywołanych w założeniach szczegółowych KNR i ze 
zwróceniem uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w w/w KNR dla 
wybranych robót i elementów robót.

Jednostki obmiarowe: należy stosować ogólnie przyjęte  w kosztorysowaniu jednostki 
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej  opisującej zakres i 
układ katalogów KNR odpowiednich branż.

Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być 
zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót  w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny – tabele, 
kolumny KNR odpowiednich branż dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub też 
zawierać wprost szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 
składowych zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii 

7



STWiORB do Projektu zagospodarowania Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej.

wykonania niż te przywołane w katalogach lub gdy technologia wykonania robót 
określana jest odrębnie przez producentów lub dostawców np. urządzeń, maszyn, 
materiałów czy komponentów.

1.3.2. Podstawa płatności

Podstawą płatności są ustalenia umowne.
1. W przypadku umowy ryczałtowej płatność następuje etapami po wykonaniu 

prac wg harmonogramu płatności. 
2. W przypadku rozliczenia kosztorysowego przyjmuje się, że podstawą 

płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na 
podstawie dostępnych katalogów: Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), 
Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogów Norm 
Pracy (KNP) lub też udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy.

Ustala się, że za cenę jednostkową  przyjmuje się cenę wykonania danej roboty 
obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich odpowiednich katalogów 
dla następujących składników: R (robocizna), M (materiały z kosztami zakupu), S 
(sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonania robót) oraz narzutów Kp (kosztów 
pośrednich), Z ( zysku kalkulacyjnego). 

Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem 
robót opisanych daną pozycją kosztorysową w szczególności z uwzględnieniem wszelkich 
kosztów dodatkowych niewyspecyfikowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla 
poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robót.

1.4. Dokumentacja budowy   
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane dokumentacja budynku powinna zawierać :
projekt budowlany wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę lub dowód 
zgłoszenia robót .

1. projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji budowy zatwierdzony i 
uzgodniony przez uprawnionych rzeczoznawców i instytucje

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
3. wymagane dopuszczenia materiałów i urządzeń do obrotu w budownictwie
4. dziennik budowy wraz protokołami odbioru robót zanikających , zagęszczenia  , 

czyszczenia, badań i sprawdzeń; 
5. dokumentację powykonawczą 
6. zgłoszenie o zakończeniu budowy i gotowości do odbioru.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania oraz za  ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz  dwa komplety ST.

2. Dokumentacja projektowa
     Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia Inwestorowi do 
akceptacji wykazu materiałów i wyrobów budowlanych, wraz z niezbędnymi aprobatami 
technicznymi, których zamierza użyć do wykonania przewidzianych umową robót, a także 
jest zobowiązany do wykonania dokumentacji określającej w sposób jednoznaczny 
przewidziany zakres i sposób prowadzenia robót, a także użyte materiały, urządzenia, 
sprzęt. 

Wykonana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i do-

8



STWiORB do Projektu zagospodarowania Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej.

kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

Przed przystąpieniem do sporządzenia w/w dokumentacji, Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania bieżącego przeglądu stanu technicznego elementów 
budowlanych, których wymiana, remont lub modernizacja została opisana w dokumentacji 
dostarczonej Wykonawcy przez Inwestora, w celu aktualizacji zawartych w w/w 
dokumentacji ustaleń. W szczególności dotyczy to określenia, przez osobę uprawnioną, 
wytrzymałości stropów pod kątem ich dodatkowego obciążenia poprzez wykonanie 
wylewek podłoża posadzek, jeżeli takie roboty będą występować. 

W trakcie wykonywania robót, przed przystąpieniem do wbudowywania lub 
montażu gotowych robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia 
wszystkich wymiarów na budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany, w cenie umowy, oprócz w/w, opracować 
dokumentację:

- projekt organizacji i harmonogram robót;
- projekt zaplecza technicznego budowy.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Dokumentacja projektowa – zaakceptowana przez Zamawiającego, ST oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy o wykonanie robót, 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 kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-
rancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgod-
ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczal-
nego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nic będą zgodne z do-
kumentacją projektową tub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.     

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 wykonywanie robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

 podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
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  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpo-
wiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesz-
kalnych i magazynowych 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 pożarom wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

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

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.
     

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-
dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działa-
niach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Zabezpieczenie obiektu
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia budynek w okresie trwania realizacji aż 
do zakończenia prac i odbioru ostatecznego.
Koszt zabezpieczania nie podlega dodatkowej zapłacie.
Inwestor zobowiązany jest usuwać z obiektu wszelkie urządzenia i sprzęty kolidujące z 
wykonywanymi pracami, o ile jest to możliwe. Pozostałe sprzęty należy zabezpieczyć 
przed zanieczyszczeniem i pyłami. Koszt zabezpieczenia sprzętu ponosi inwestor.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowanych  użytkowników oraz pokryje koszty naprawy.
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywieziono z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa pozwoli na zastosowanie różnych rodzajów materiałów, 
lub ze względu na koszt dostępności itp., możliwe jest zastosowanie innego materiału.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamianie zastosowania konkretnego 
materiału i uzyska jego oraz projektanta pisemną akceptację.
     

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglądem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
     1.6. Odbiór robót
   1.6.1. Ogólne zasady odbioru
     Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umow-
nych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.
     Odbiór ostateczny (końcowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
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dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 1.6.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy.

1.6.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
     
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

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

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ) – jeśli ustalono ich konieczność z 
inspektorem nadzoru,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ)

• dokumentację powykonawczą, ze szczególnym uwzględnieniem art. 36 a ust. 6 
Ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja , która 
stwierdzi ich wykonanie.

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 z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót".

1.7. Kontrola jakości robót

Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 

12



STWiORB do Projektu zagospodarowania Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej.

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót.
• system (sposób i procedurą) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca.

 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.

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

 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
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zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów j robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.

 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają  certyfikat  na  znak   bezpieczeństwa  wykazujący,   że   zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nic ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymo-
gi ST.

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r.(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 Dokumenty budowy
- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego zatwierdzonej przez niego, a sporządzonej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniom powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody i temperaturę;  powietrza w okresie wykonywania  robót podlegają-

cych ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

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

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

- Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

- Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę lub dowód zgłoszenia robót,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

-  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w  miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspekto-
ra nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tole-
rancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ROZDZIAŁ II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

2.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac 
budowlanych - zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu przy 
ulicy Piastowskiej.

OPIS OGÓLNY – ZAKRES PRAC

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.1.1.  Zakres prac 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w
Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej , wraz z placem zabaw, utwardzeniem chodnika,
oświetleniem, monitoringiem i remontem oraz wymiana ogrodzenia. w obszarze określonym
na rysunku zagospodarowania terenu. Projekt w swym zakresie obejmuje wymianę
istniejącego zdewastowanego i niepełnego ogrodzenia od strony rzeki Myślinki, a także
wymianę zniszczonego ogrodzenia na nowe, od strony ulicy Piastowskiej, wraz z bramą
wjazdową i furtką. Projekt zakłada również wykonanie nowego ogrodzenia od strony
budynku basenu, wraz z furtką. Istniejąca ziemna alejka zostanie zastąpiona nową aleją
parkową wykonaną z kostki betonowej. Teren parku zostanie również wzbogacony o
profesjonalny plac zabaw dla dzieci w rożnym wieku oraz kącik dla seniora w którym staną
stoły do gry w szachy oraz chińczyka. Park zostanie wyposażony w ławki oraz kosze na
odpady. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkownikom oraz by uchronić
istniejące i projektowane wyposażenie parku przed dewastacją teren parku zostanie
wyposażony w energooszczędne oświetlenie w technologii LED oraz system monitoringu.
Przedmiotowy teren jest płaski. Obszar opracowania obejmuje część  działki nr 919. Od
strony północnej ograniczony jest rzeką Myślinką, od południa działką na której znajduje się
dojazd do prywatnej posesji. Od zachodu obszar ogranicza budynek basenu miejskiego, zaś
od wschodu teren zamyka ulica Piastowska oraz znajdujący się za nią stary park miejski z
bogatym drzewostanem.
Projekt zakłada usunięcie z terenu opracowania istniejących elementów małej architektury
takich jak, ławki, śmietniki, tablice, drewniane słupy oświetleniowe a następnie zastąpienie
ich nowoczesnymi meblami parkowymi. Drewniane elementy, piaskownice i urządzenia placu
zabaw zostaną usunięte. Bez zmian pozostawiona zostanie istniejąca na terenie opracowania
siłownia na wolnym powietrzu.
Celem stworzenia dokumentacji projektowej jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego
azylu dla dzieci w każdym wieku, oraz dla ludzi starczych, w którym będzie można aktywnie
spędzać  wolny czas. Istniejąca siłownia, urządzenia placu zabaw, stoły do szachów oraz
ławki zapewnią wiele atrakcji i pozwolą mieszkańcom na aktywny i bezpieczny wypoczynek.
Na obszarze opracowania występuje zieleń wysoka i niska. Istniejący stan zadrzewienia
pozostanie bez zmian. Istniejące zadrzewienie tworzy kurtynę od dość  ruchliwej ulicy
Piastowskiej. Drzewa od strony rzeki znajdują się na innej działce. W parku znajduje się linia
drzew dzieląca go optycznie na dwie części i odgradzająca teren rekreacyjny od budynku
basenu znajdującego się na tej samej działce. Od strony południowej przy granicy działki
znajdują się wysokie krzewy dające nieco cienia w upalne dni. Stan drzewostanu jest
dostateczny choć wymaga on pielęgnacji. Zieleń nie stanowi przedmiotu opracowania.
Zakresem przedmiotowej inwestycji objęte zostały, część  działki nr 919 stanowiący
Jordanowski Park Miejski w Dobrodzieniu.
Obecnie teren nie posiada żadnych trwałych utwardzeń. Przez park biegnie jedynie ziemna
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aleja ( w kierunki wschodnio zachodnim) która dzieli teren zielony na dwie części. Aleja
ograniczona jest starymi obrzeżami. Pozostałą część  terenu stanowi trawa oraz istniejący
drzewostan. Wzdłuż linii drzew znajdujących się w centralnej części  parku i dzielącej park na
dwie części znajduje się siłownia na świeżym powietrzu. Siłownia jest w miarę nowa i nie
wymaga wkładu finansowego. Po drugiej stronie alei znajdują się naruszone już zębem czasu
drewniane zabawki placu zabaw. Dwie piaskownice, zjeżdżalnia, drabinki oraz huśtawki
których stan nie zachęca do korzystania. W parku wzdłuż jego boków rozstawione jest 13
ławek, których stan nie jest zadowalający. Część  z nich jest betonowa, część  stalowa z
drewnianymi siedziskami w których brakuje część  desek. Podobnie sytuacja ma się z trzema
koszami na odpady które są przerdzewiałe a ich ilość  jest niewystarczająca. Teren w zasadzie
nie jest oświetlony właściwie. Jedyne oświetlenie stanowią lampy sodowe w ilości 4 sztuk

W zakres w/w robót  wchodzi wykonanie oraz odbiór przez upoważnione osoby. 
Wytyczne warunków technicznych wykonania i odbioru przeznaczone są dla:

• zamawiającego, użytkownika i nadzoru autorskiego

• przedsiębiorstwa wykonującego w/w zakres robót

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić aktualność dokumentacji projektowej wraz 
z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych uzupełnień.

Przed rozpoczęciem czynności związanych z  robotami jw. należy zapoznać się 
dokładnie z treścią niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujętymi 
w niniejszym opracowaniu.

Roboty wykonywać ściśle wg wytycznych technologicznych producenta.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac budowlanych - 
zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu 
przy ulicy Piastowskiej.

 2..2.1 Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem 
elementów w ramach zagospodarowania terenu 

Projekt zagospodarowania Parku Jordanowskiego w 
Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej.

Rzuty i zakres robót przedstawiono w projekcie budowlanym.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót.

2.2.2. Lokalizacja robót, opis terenu
Zakresem przedmiotowej inwestycji objęte zostały, część działki nr 919 stanowiący
Jordanowski Park Miejski w Dobrodzieniu.
Teren nie jest użytkowany rolniczo. Teren objęty opracowaniem jest
stosunkowo płaski.
2.2.3. Zakres robót
Realizacja inwestycji jako zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w
Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej , wraz z placem zabaw, utwardzeniem chodnika,
oświetleniem, monitoringiem i remontem oraz wymiana ogrodzenia. w obszarze określonym
na rysunku zagospodarowania terenu. Projekt w swym zakresie obejmuje wymianę
istniejącego zdewastowanego i niepełnego ogrodzenia od strony rzeki Myślinki, a także
wymianę zniszczonego ogrodzenia na nowe, od strony ulicy Piastowskiej, wraz z bramą
wjazdową i furtką. Projekt zakłada również wykonanie nowego ogrodzenia od strony
budynku basenu, wraz z furtką. Istniejąca ziemna alejka zostanie zastąpiona nową aleją
parkową wykonaną z kostki betonowej. Teren parku zostanie również wzbogacony o
profesjonalny plac zabaw dla dzieci w rożnym wieku oraz kącik dla seniora w którym staną
stoły do gry w szachy oraz chińczyka. Park zostanie wyposażony w ławki oraz kosze na
odpady. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkownikom oraz by uchronić
istniejące i projektowane wyposażenie parku przed dewastacją teren parku zostanie
wyposażony w energooszczędne oświetlenie w technologii LED oraz system monitoringu.
Przedmiotowy teren jest płaski. Obszar opracowania obejmuje część  działki nr 919. 

2.2.4. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, elementy metalowe 
(złom stalowy i kolorowy). 

2.2.5. Sprzęt
Koparko-ładowarka, łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, 
piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne.

2.2.6. Transport
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, i gruzu na odpowiednie 
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu 
nawierzchni utwardzonych.  Transport drewna do fumigacji. 

2.2.7. Wykonanie robót
Prace rozbiórkowe wykonywać mechanicznie oraz ręcznie.  Przy rozległych 
rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
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BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
Roboty     rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.

2.2.8. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu 
braku zagrożeń na miejscu.

2.2.9. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) – nawierzchnie.
Szt. – wycięcie drzewa, wyłaz
Kubatura (m³) – ściany, cokoły, słupki
Długość (mb) – obrzeża, ogrodzenia
Ciężar (t) – ogrodzenie stalowe,

2.2.10. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

2.2.11. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy.

2.2.12. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. 
Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami.
2.2.13. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
nadzoru.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

2.2.14. Wytyczne bezpieczeństwa higieny pracy 
W  zakresie  bezpieczeństwa  pożarowego  należy  zapewnić  właściwe 

warunki  magazynowania  materiałów  łatwopalnych  i  przestrzegać 
absolutnego  zakazu  operowania  otwartym  płomieniem,  zarówno  w 
pomieszczeniach magazynowych,  jak  i  w   czasie  wykonywania  wszelkich 
robót z tymi materiałami. W  zakresie  zabezpieczenia  przed  porażeniem 
przy używaniu aparatów elektrycznych – należy te aparaty uziemić.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem 
polskim.
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 ROZDZIAŁ III  ROBOTY ZIEMNE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac 
budowlanych zagospodarowanie terenu 

Projekt zagospodarowania Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu 
przy ulicy Piastowskiej.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.2. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami ziemnymi przy wykonywaniu 
nawierzchni utwardzonych, ogrodzenia i śmietnika w ramach 

Projektu zagospodarowania Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu 
przy ulicy Piastowskiej.

Rzuty i zakres robót przedstawiono w projekcie budowlanym.
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót.

3.3. Zakres robót
• Wykopy szerokoprzestrzenne płytkie pod nawierzchnie utwardzone 

wykonywane mechanicznie,
• Wykopy wąskoprzestrzenne płytkie pod cokoły ogrodzenia wykonywa-

ne mechanicznie i ręcznie,

3.4. Materiały  - z wykopów
Humus, ziemia, gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, 
elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy). 

3.5. Sprzęt
Koparka przedsiębierna, spycharka, łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, 
szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub 
elektryczne.

3.6. Transport
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, i gruzu na odpowiednie 
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu 
nawierzchni utwardzonych. 

3.7. Wykonanie robót
Prace ziemne wykonywać mechanicznie oraz ręcznie.  Przy rozległych 

lub głębokich wykopach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia.

Roboty ziemne prowadzić na podstawie projektu, uwzględniającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych.

Przed rozpoczęciem robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci uzbrojenia 
kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w 
jakiej mogą być one wykonywane i ich sposobu wykonania. Bezpieczną 
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odległość kierownik budowy ustali, w razie potrzeby,  w porozumieniu z 
właściwą jednostką. W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 
instalacji należy niezwłocznie przerwać prace i ustalić z jednostką 
zarządzającą dalszy sposób wykonywania robót. Prowadzenie robót 
ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. 

Miejsca robót należy oznakować i ogrodzić.
Wykopy zaleca się wykonywać w okresie suchym. Temperatura powietrza w miejscu 

pracy nie powinna przekraczać 28 ºC. W przypadku napotkania, w poziomie 
posadowienia, gruntów spoistych i małospoistych należy je zabezpieczyć przed zalaniem 
wodą i odkopywać ręcznie przed zabetonowaniem. Wykopy wykonywane będą koparkami 
podsiębiernymi na odkład. 

Fundamenty zasypać gruntem rodzimym z wykopów bez odpadków budowlanych i 
innych zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych. Wykopy zasypywać niezwłocznie po 
zakończeniu prac budowlanych warstwami grubości 20 cm starannie je zagęszczając. W 
okresie zimowym ilość brył zmarzniętych w zasypce ograniczyć do 15% jej objętości.

Przekopy, powstałe poniżej przewidzianego poziomu posadowienia wypełnić 
gruntem zagęszczonym. Grubość warstwy zagęszczanej przy pracach ręcznych nie 
większa niż 15 cm, walcami zwykłymi 20 cm, walcami okołkowanymi, wibratorami i 
ubijakami mechanicznymi 40 cm. 

Prace ziemne należy rozpocząć od zdjęcia warstwy gruntów nienośnych (humus) z 
powierzchni wykopów, ze zgromadzeniem ich na działce za zgodą właścicieli. Część 
humusu zostanie później wykorzystana do rekultywacji terenu, budowy, a pozostała może 
być wywieziona i użyta w innym miejscu lub rozplantowana na miejscu. W miejsce 
usuniętych gruntów nienośnych należy nawieźć grunty umożliwiające ich zagęszczenie do 
Js ≥ 0,95. Roboty ziemne prowadzić w szalunkach. Przewiduje się 90 % prac wykonać 
mechanicznie a 10 % ręcznie. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą 
branżową BN-83/8836-02 „Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. Odbiór robót instalacyjnych należy prowadzić zgodnie z Polską Normą PN-
81/B-10725 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Zbiorniki 
kubaturowe wykonywać zgodnie z Polską Normą PN-85/B-10702 „Zbiorniki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”

„Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  wyd.  Arkady 
1989/1990.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

3.8. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonanych wykopów i sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu. Po zasypaniu wykopów zasyp powinien być zagęszczony, a wynik 
potwierdzony badaniami. Badane parametry zagęszczenia muszą spełniać wymagania 
Projektu.

3.9. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2).
Szt. – wykopy pod słupki
Kubatura (m³)

3.10. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy
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3.11. Podstawa płatności
Wg zapisów umowy.

3.12. Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

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

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  wyd. Arkady 
1989/1990.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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4.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac 
budowlanych - zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu 
przy ulicy Piastowskiej.

ROBOTY DROGI, CHODNIKI, DOJAZDY 

4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.2.2. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji są techniczne warunki dotyczące wykonania, 
odbioru technicznego robót brukarskich w ramach zagospodarowania terenu 
Projekt zagospodarowania Parku Jordanowskiego w 
Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej.

Rzuty i zakres robót przedstawiono w projekcie budowlanym.

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót.

4.2.3. Zakres robót
Jako materiały posadzkowe projektanci  przyjęli  materiały dostosowane do 

funkcji i przeznaczenia danego terenu. Podzielono je na cztery kategorie:

Nawierzchnia i konstrukcja parkowej alei:
- kostka betonowa 15/30 cm gr. 8 cm drobnoziarnista, płukana w kolorze jasnym szarym
RAL 7035, oraz kostka betonowa 15/30 cm gr. 8 cm drobnoziarnista, płukana w kolorze
ciemnym, grafitowym RAL 7043 układane w pasach wg. schematu przedstawionego na
rysunkach, fugi i szczeliny pomiędzy kostką, należy wypełni piaskiem 0-2 mm, za pomocą
szczotkowania. Chodnik zabezpieczony od strony trawnika opornikiem betonowym
6x20x100 cm na ławie bet. C12/15.
Nawierzchnia i konstrukcja opasek żwirowych:
- żwir płukany frakcji 16-31,5 mm gr. 20-30 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035,
układany na folii ochronnej lub geowłókninie, zabezpieczony od strony trawnika opornikiem
betonowym 6x20x100 cm na ławie bet. C12/15.
Nawierzchnia i konstrukcja, bezpieczna żwirowa:
- żwir płukany frakcji 2-8 mm gr. minimum 30 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035,
układany na folii ochronnej lub geowłókninie, zabezpieczony od strony trawnika opornikiem
betonowym 8x30x100 cm na ławie bet. C12/15.
Szczegóły dot. nawierzchni bezpiecznych placu zabaw znajduj  ၐ si  ᆐ w części branżowej dot.
placu zabaw.
Nawierzchnia i konstrukcja, bezpieczna trawiasta:
- po zamontowaniu urządzeń placu zabaw nie wymagających nawierzchni ze żwiru teren
wokół nich należy obsadzi pięciogatunkową mieszanką trawy.

Obrzeża, krawężniki:
Należy zastosować obrzeża betonowe, 6x20x100 cm , w przypadku chodnika wtopione,
przy opaskach żwirowych wyniesione 5 cm ponad poziom terenu, na ławie betonowej
C12/15. W przypadku zabezpieczenia żwirowej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw należy
zastosować obrzeża betonowe 8x30x100 cm, wtopione, na ławie betonowej C12/15.
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Aleję parkową należy wykonać zgodnie z rysunkiem Detal C rys.A4
Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące nawierzchni bezpiecznych placu zabaw
zawarte zostały w opracowaniu branżowym.
Plac zabaw oraz park należy wyposażyć w odpowiednie oznakowanie i opis regulaminu
korzystania z parku oraz placu zabaw.
Materiały posadzkowe układa zgodnie z dokumentacją rysunkową.
Z terenu inwestycji należy zebrać nadmierne ilości humusu i przewieźć go poza teren
opracowania na inne tereny zielone.
Prace należy wykonywa z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa mając na
względzie istniejące instalacje podziemne.

Woda opadowa z alei parkowej odprowadzona w sposób dotychczasowy na teren 

zielony gdzie nastąpi jej infiltracja w podołoże gruntowe.

4.2.4. Materiały  - wyroby budowlane
 kostka betonowa gr. 8 cm z zazębiającymi się profilami, o prostej fakturze – kolory i 

obramienia zgodnie z projektem. 
 obrzeża- betonowe, o wymiarach 6x20x100 cm wtopione w ławie betonowej 
 obrzeża- betonowe, o wymiarach 8x30x100 cm 
 betonu C 12/15, 
 kruszywa łamane 0/31,5 
 piasek

4.2.5. Sprzęt
• koparka przedsiębierna, 
• spycharka, 
• sprzęt i maszyny do ubijania i zagęszczania;
• układarka do kostki;
• lekka rozsypywarka kruszywa,
• szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
• samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
• sprzęt drobny.

4.2.6. Transport
Samochód ciężarowy, samochód wywrotka.

4.2.7. Wykonanie robót
Przy wykonywaniu prac betoniarskich należy prowadzić zapis danych 

meteorologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na okresy poniżej +5°C i 
powyżej +25°C. W przypadku konieczności wykonywania robót betoniarskich poza 
przedziałem temperatur od +5°C do +25°C należy postępować wg szczegółowych 
wytycznych podanych w instrukcji ITB w porozumieniu i inspektorem nadzoru. 
Mieszankę betonową należy zagęścić, w deskowaniu przed rozpoczęciem wiązania, 
mechanicznie wibratorami pogrążalnymi. Odległość sąsiednich zagłębień wibratorów 
nie powinna być większa niż 1,5 promienia skuteczności jego oddziaływania. Grubość 
układanych warstw mieszanki nie powinna przekraczać 0,75 promienia oddziaływania 
wibratora (30 do 50 cm). Dla uniknięcia zamknięcia kropel wody należy rozprowadzić 
po powierzchni deskowania odpowiedni środek antyadhezyjny. 

Wznowienie betonowania powinno nastąpić nie później niż po 3 godz. lub gdy 
beton zwiąże całkowicie. w przypadku wznowienia betonowania  po dłuższej przerwie 
płaszczyznę styku należy oczyścić  z luźnych elementów, zanieczyszczeń i 
zatłuszczeń oraz starannie nawilżyć wodą.
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W okresie dojrzewania betonu należy zapewnić  jego ochronę przed działaniem 
promieni słonecznych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz utrzymywać właściwą 
wilgotność zgodnie z PN-63/B-06251. Beton powinien być utrzymywany w dużej 
wilgotności przez okres 7 dni.

Odkryte powierzchnie betonu powinny być chronione przed działaniem wód 
gruntowych przez okres 4 dni od momentu wykonania.

Podczas prac naprawczych istniejących elementów betonowych  należy z 
powierzchni starego betonu usunąć luźne elementy, skorodowane wierzchnie warstwy 
i nakłuć młotkami. Przed przystąpieniem do betonowania należy 8 – 12 godz. 
intensywnie nawilżać stary beton. Przed ułożeniem nowej warstwy stary beton 
powinien być wilgotny, lecz bez wody na powierzchni. Należy narzucić cienką warstwę 
zaczynu cementowego przed ułożeniem świeżego betonu.

Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą 
z betonu powinno być na całej powierzchni:

• ustabilizowane i nośne,
• czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
• wyprofilowane, równe i bez kolein,
• suche.

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody.

4.2.8. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonanych wykopów i sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu. Po zasypaniu wykopów zasyp powinien być zagęszczony, a wynik 
potwierdzony badaniami (wskaźnik zagęszczenia gruntu (wg CBR ≥ 0,98)

Roboty betoniarskie i deskowanie winny być odebrane przez inspektora nadzoru.
Przed rozpoczęciem betonowania należy dokładnie sprawdzić deskowania pod kątem 
wytrzymałości i stateczności.
Jakość betonu powinna być stwierdzona  w protokole z kontroli jakości. Badanie 
dotyczy wytrzymałości oraz jakości pod względem zagęszczenia i jednolitości 
struktury.

4.2.9. Jednostka obmiaru
Powierzchnia - (m2).
Szt. – ilość
Kubatura - (m3)
Długość – (mb)

4.2.10. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji  dały wyniki pozytywne.

4.2.11. Podstawa płatności
Zgodnie z zapisami umowy.

4.2.12 -Przepisy związane – patrz spis w części ogólnej – Rozdz. I
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ROZDZIAŁ V OGRODZENIE
5.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac 

budowlanych - zagospodarowanie terenu
Projekt zagospodarowania Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu 

przy ulicy Piastowskiej.
ROBOTY - OGRODZENIE

– OPIS OGÓLNY – ZAKRES PRAC

5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.1.2.  Zakres prac 

Przedmiotem specyfikacji są techniczne warunki dotyczące wykonania, odbioru 
technicznego wykonania ogrodzenia terenu w ramach zagospodarowania terenu. 
Ogrodzenie terenu przewidziano na trzy sposoby.

5.1.2.1 Ogrodzenie od strony ul. Piastowskiej.
Od strony ulicy Piastowskiej zaproponowano rozebranie istniejącego ogrodzenia i zastąpienie go 
ogrodzeniem szlachetnym, kutym, systemowym. Wykonane z zamkniętych profili stalowych 15x15 
mm elementy pionowe zakończone grotem ozdobnym i poziome usztywnienie 25x25 mm. 
Wysokość przęsła stalowego 120 cm a długość 250 cm. Słupki stalowe 80x80 mm zakończone 
głowicą w formie stożka. Ogrodzenie od spodu wykończono prefabrykowanymi płytami cokołowymi 
z betonu płukanego 6x20x250 cm osadzonymi na ławie betonowej C12/15 w taki sposób by płyty 
chodnikowe od str. ul. Piastowskiej przykryły część płyty ( zgodnie z rys A3 ). Zaprojektowano 
również furtkę i bramę, rozwieralną zamykaną na zamek i klucz patentowy. Bramę należy 
dodatkowo wyposażyć w rygiel wraz z ogranicznikiem. Od wewnętrznej strony tego ogrodzenia 
przewidziano wykonanie opaski żwirowej ograniczonej opornikiem betonowym w celu ograniczenia 
wpływu roślinności na stan techniczny ogrodzenia. Bramę i furtkę należy wykona z identycznych 
profili pionowych 15x15mm oraz poprzeczek usztywniających 40x40mm, zgodnie z rysunkiem A2.

5.1.2.2 Ogrodzenie od strony rzeki Myślinki.
Od strony rzeki Myślinki zaproponowano wymianę istniejącego ogrodzenia i zastąpienie go 
ogrodzeniem panelowym, systemowym wysokości 2m. Projekt przewiduje połączenie tego 
ogrodzenia ze ścianą boczną budynku basenu który ogranicza teren inwestycji od str. zachodniej. 
Ogrodzenie należy wykona jako panelowe 4W h= 1960 mm, na podstawie karty katalogowej 
załączonej do dokumentacji.

5.1.2.3 Ogrodzenie od strony zachodniej.
Trzeci rodzaj ogrodzenia wprowadzono od strony budynku basenu na drugim końcu alei parkowej. 
Przewidziano tu ogrodzenie panelowe, systemowe z furtką z zamkiem na klucz patentowy. 
Ogrodzenie to będzie najkrótsze i połączy budynek basenu z istniejącym ogrodzeniem pola 
kolektorów fotowoltaicznych. Jego wysokość przewidziano na 1,2m.
Również w tej sytuacji na całej długości ogrodzenia przewidziano wykonanie opaski żwirowej 
ograniczonej opornikiem betonowym w celu ograniczenia wpływu roślinności na stan techniczny 
ogrodzenia. Ogrodzenie należy wykona jako panelowe 2W h= 1200 mm, na podstawie karty 
katalogowej załączonej do dokumentacji.

Wymiary i wygląd wg rysunków: A2, A3, A4.
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W zakres w/w robót  wchodzi wykonanie oraz odbiór przez upoważnione osoby. 
Wytyczne warunków technicznych wykonania i odbioru przeznaczone są dla:

• zamawiającego, użytkownika i nadzoru autorskiego

• przedsiębiorstwa wykonującego w/w zakres robót

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić aktualność dokumentacji projektowej wraz 
z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych uzupełnień.

Przed rozpoczęciem czynności związanych z  robotami jw. należy zapoznać się 
dokładnie z treścią niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujętymi 
w niniejszym opracowaniu.

Roboty wykonywać ściśle wg wytycznych technologicznych Aprobaty producenta.

5.1.3. Materiały  - wyroby budowlane
 słupki,  panele,  podwaliny,  cokoły,  furtki,  bramy,  elementy  złączne  i  pozostałe 

elementy systemu ogrodzenia,
 betonu C 12/15, 
 betonu C 16/20, 
 kruszywa 16/31,5 
 piasek

5.1.4. Sprzęt
• koparka przedsiębierna, 
• sprzęt i maszyny do ubijania i zagęszczania;
• sprzęt drobny.

5.1.5. Transport
Samochód ciężarowy, samochód dostawczy.

5.1.6. Wykonanie robót
Przy wykonywaniu prac montażowych należy prowadzić zapis danych 

meteorologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na okresy poniżej +5°C i 
powyżej +25°C. W przypadku konieczności wykonywania robót betoniarskich poza 
przedziałem temperatur od +5°C do +25°C należy postępować wg szczegółowych 
wytycznych podanych w instrukcji ITB w porozumieniu i inspektorem nadzoru. 
Mieszankę betonową należy zagęścić, w deskowaniu przed rozpoczęciem wiązania, 
mechanicznie wibratorami pogrążalnymi. Odległość sąsiednich zagłębień wibratorów 
nie powinna być większa niż 1,5 promienia skuteczności jego oddziaływania. Grubość 
układanych warstw mieszanki nie powinna przekraczać 0,75 promienia oddziaływania 
wibratora (30 do 50 cm). 

W okresie dojrzewania betonu należy zapewnić  jego ochronę przed działaniem 
promieni słonecznych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz utrzymywać właściwą 
wilgotność zgodnie z PN-63/B-06251. Beton powinien być utrzymywany w dużej 
wilgotności przez okres 7 dni.

Odkryte powierzchnie betonu powinny być chronione przed działaniem wód 
gruntowych przez okres 4 dni od momentu wykonania.

Podczas prac montażowych należy ściśle przestrzegać wytycznych z rysunków: A2, 
A3, A4 oraz zapisów właściwej Aprobaty technicznei i wytycznych montażu danego 
producenta.

5.1.7. Kontrola jakości

27



STWiORB do Projektu zagospodarowania Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej.

Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonanych wykopów i sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu. 
Po zasypaniu wykopów nasyp powinien być zagęszczony do wartości projektowych, 
a wynik potwierdzony badaniami (wskaźnik zagęszczenia gruntu ).
Roboty betoniarskie winny być odebrane przez inspektora nadzoru.
Jakość betonu powinna być stwierdzona  w protokole z kontroli jakości. Badanie 
dotyczy wytrzymałości oraz jakości pod względem zagęszczenia i jednolitości 
struktury.
Elementy systemowe ogrodzenia: słupki, podwaliny, cokoły, panele, bramy, furtki, 
wszystkie widoczne elementy złączne i zaślepki, podkładki, przekładki oraz inne 
systemowe winny być  nowe, nieuszkodzone, i zamontowane zgodnie z Aprobatą 
producenta.

5.1.8. Jednostka obmiaru

Powierzchnia - (m2).
Szt. lub kpl – ilość
Kubatura - (m3)
Długość – (mb)

5.1.9. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji, ocena wizualna i estetyka montażu dały wyniki pozytywne.

5.1.10. Podstawa płatności
Zgodnie z zapisami umowy.

5.1.11 Przepisy związane – patrz spis w części ogólnej – Rozdz. I

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem 
polskim.
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