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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
S–00 WYMAGANIA OGÓLNE
Określenia podstawowe:
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem (może nie być
konieczny dla niniejszej inwestycji – wg wymagań Starostwa Powiatowego i Zamawiającego).
Książka obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót w ramach zadania: Remont placu zabaw przy ul. Elbląskiej w
Braniewie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w p.1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w n/n ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej

wymienionymi ST:

S-01 – Roboty rozbiórkowe
S-02 - Roboty ziemne
S-03 - Nawierzchnie bezpieczne z piasku
S-04 - Obrzeża betonowe
S-05 - Mała architektura

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją budowlana w zakresie zgodnym z
przedmiarem robót. Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót, jakości materiałów czy
sposobu wykonania poszczególnych elementów zamówienia należy rozstrzygnąć przed
złożeniem oferty przetargowej.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 1 egz.
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
- projekt architektoniczny – zagospodarowania terenu,
- przedmiary robót,
- STWiOZ.
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy
na wykonanie robót.
Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu, w okresie przygotowywania
ofert, w biurze Zamawiającego.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:
Po zakończeniu robót, Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną
dokumentację powykonawczą obiektu.
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu robót, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. 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 Wykonawca będzie 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.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, 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.
1.4.7. 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, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie budowy i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
innych urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie
będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
1.4.10. 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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. 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.
1.4.13.Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które
spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz
Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego
wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w
Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają
charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne
obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym
poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi
Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia
ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że
zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie,
Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych
dokumentach.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową/Kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 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.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.
- Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
- Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy może być wymagany przez organ rejestrujący zgłoszenie robót budowlanych
lub przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące
dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zarejestrowane zgłoszenie robót
budowlanych
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
(4) 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 Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (o
ile będzie wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier.

7.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, Robót uzupełniających lub
Robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w
Dokumentach Umownych.
7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
4. Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru.
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
7.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ustalenia Ogólne
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
8.2 Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane są to roboty, których nie można było przewidzieć na etapie
projektowania oraz takie, które wynikły w trakcie realizacji robót.
Rozliczenie robót nieprzewidzianych nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu
Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i
sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji
w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o
wykaz stawek i narzutów załączony do oferty.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
budownictwie obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989r., poz. 163 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
(Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. u. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
S- 01. Roboty rozbiórkowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontem placu zabaw przy ul. Elbląskiej w Braniewie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest pomocniczym dokumentem przetargowym i
przy zlecaniu i realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie koniecznych robót. Zakres robót:
1. Usunięcie urządzeń zabawowych i fitness oznaczonych na planie nr 10, 13, 20 i 21,
2. Demontaż i przygotowanie do przeniesienia urządzeń zabawowych oznaczonych na
planie nr 9, 11, i 13,
3. usunięcie spruchniałych, uszkodzonych elementów drewnianych zestawów zabawowych.
2. MATERIAŁY
Do wykonania określonego zakresu robót materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca powinien posługiwać
się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jako ściowych, ilościowych i wymogów
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprz ęt nie może powodować
uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu.
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy
spełnieniu określonych warunków.
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i
obsługiwane przez przeszkolone osoby.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy
robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich
elementów o ostrych k rawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,
• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,
• Wygrodzić i oznaczyć miejsca składowania gruzu.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które
może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
• 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,
• 5,00m – od stałego stanowiska pracy.
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi
naładowanych środków transportowych i powiększonej:
• 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych siłą mechaniczną,
• 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
5.3. Doprowadzenie placu budowy do porządku
• Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą
• robotami oraz tereny okoliczne.
• Ze względu na charakter obiektu, Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na
nieuszkodzenie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej, oraz istniejące na placu urządzenia
• zabawowe.
• Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na
• okolicznych terenach.
• Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny
koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.
5.4. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót
rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane
wysypiska.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

Kontrola jakości robót odbywa się wg zasad określonych pkt.6. „Kontrola jakości robót” w
ST-00. Wymagania ogólne. Kontrole dokonuje Inżynier /Inspektor Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy,
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wg zasad określonych pkt.7. „Odbiór techniczny wykonanych robót” w ST-00. Wymagania
ogólne.
Wszystkie roboty zanikające podlegają odbiorowi przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
Wg zasad określonych pkt.8 „ Podstawa płatności” w ST-00. Wymagania ogólne.
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

-

-

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r)

S- 02. Roboty ziemne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontem placu zabaw przy ul. Elbląskiej w Braniewie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest pomocniczym dokumentem przetargowym i
przy zlecaniu i realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie koniecznych robót. Zakres robót:
1. korytowanie terenu pod nawierzchnię bezpieczną z piasku,
2. wykopy pod obrzeża, ławy i fundamenty wyposażenia,
3. wywóz i utylizacja ziemi.
3. MATERIAŁY
Do wykonania określonego zakresu robót materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany
przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP i projektu rozbiórki.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie załadunku i wyładunku
materiałów.
4. TRANSPORT
Grunt z wykopów będzie przeznaczony do utylizacji. Może być przewożony dowolnymi
środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy
równomiernie rozmieścić na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zapoznać się z terenem i projektem
technicznym. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od

uwidocznionych w projekcie, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i
Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie mogłoby
wpłynąć na bezpieczeństwo prac, ludzi lub środowisko. Zgodę na wznowienie robót wydaje
Inżynier /Inspektor Nadzoru.
5.2. Roboty przygotowawcze
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem.
5.3. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę
środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, ziemi,
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
5.4. Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00m od poziomu terenu
otaczającego wykop.
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
5.5. Odwodnienie wykopów
W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej, należy ją wypompować.
Usunięcie wody z wykopu powinno być czynnością jednorazową, aby nie doprowadzić do
zmiany kierunku naturalnego przepływu wody gruntowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i sprawdzeniu braku
zagrożeń na miejscu wykonywanych robót.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
- zapewnienie stateczności ścian wykopów,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
- zagęszczenie zasypanego wykopu.

Kontrola jakości robót ziemnych odbywa się wg zasad określonych pkt.6. „Kontrola jakości
robót” w ST-00. Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót ziemnych dokonuje Inżynier
/Inspektor Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru stosować zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wg zasad określonych pkt.7. „Odbiór techniczny wykonanych robót” w ST-00. Wymagania
ogólne.
Wszystkie roboty zanikające podlegają odbiorowi przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
Wg zasad określonych pkt.8 „ Podstawa płatności” w ST-00. Wymagania ogólne.
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- PN-68/B-06050 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
- BN-77/8931-12: Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów

S-03. Nawierzchnie bezpieczne z piasku
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku w ramach remontu placu zabaw przy ul.
Elbląskiej w Braniewie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest pomocniczym dokumentem przetargowym i
przy zlecaniu i realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.
1 .4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Materiały na nawierzchnie bezpieczne z piasku, zgodnie z PN-EN 1177, pod
urządzeniami placów zabaw na otwartym powietrzu tj. pod urządzenia zabawowe, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku.
2.1. Piasek
Piasek o wielkości ziaren 0,2-2,0mm, myty przesiewany i sortowany z atestem.
Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego.
Piasek należy przesiać do odpowiedniej wielkości, nie może on zawierać kamieni i innych
niebezpiecznych cząstek. Piasek nie może być zbyt drobny i miałki, nie może się kurzyć.
Warstwa piasku musi mieś grubość co najmniej 30 cm.
3. SPRZĘT
Roboty związane z rozścieleniem nawierzchni piaskowej mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania takich robót
np.: koparko-ładowarki, spycharki, taczek, łopat, szpadli i innego sprzętu do ręcznego
wykonywania robót ziemnych.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP i projektu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie załadunku i wyładunku
materiałów.

4. TRANSPORT
Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót, w warunkach zabezpieczających go przed
zanieczyszczeniem. Materiał należy równomiernie rozmieścić na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na
bieżąco i na własny koszt.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne".
5.2. Nawierzchnia piaskowa
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane
zgodnie z projektem, sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń
mogących kontuzje i ustabilizowane.
Nawierzchnia placu zabaw obramowana będzie obrzeżem betonowym, osadzonym na ławie z
chudego betonu. Piasek musi być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych
lub mechanicznych urządzeń równających.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady ogólne
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i
poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm
technicznych.
6.2. Badania i pomiary – dokumenty kontrolne
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do :
- protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- dziennika budowy (jeżeli będzie wymagany).
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robót i ich zgodności z SST oraz na
sprawdzeniu świadectwa jakości wyrobu.
Badania kontrolne obejmują kontrolę:
- równości nawierzchni – odchyłka na 2m łacie nie powinna przekraczać 4mm,
- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych,
- grubości nawierzchni.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru stosować zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wg zasad określonych pkt.7. „Odbiór techniczny wykonanych robót” w ST-00. Wymagania
ogólne.
Wszystkie roboty zanikające podlegają odbiorowi przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
Wg zasad określonych pkt.8 „ Podstawa płatności” w ST-00. Wymagania ogólne.
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie nasiąkania wodą
materiałów mineralnych niezwiązanych.
- PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie grubości
nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych.
- PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i kształtu
ziaren nawierzchni mineralnych otwartych terenów sportowych.

S- 04. Obrzeża betonowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontem placu zabaw przy ul. Elbląskiej w Braniewie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest pomocniczym dokumentem przetargowym i
przy zlecaniu i realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeża
betonowego na obramowaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw. Zakres robót określony
w dokumentacji projektowej obejmuje:
-obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8cm
2. MATERIAŁY
2.1. Obrzeża
Betonowe obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające
nawierzchnię bezpieczną z piasku od terenu zielonego.
Dokumentacja przewiduje zastosowanie obrzeża w kolorze szarym, o wymiarach
100x30x8cm, ustawianego na ławie z chudego betonu.
Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny być jednorodne.
2.2. Chudy beton
Chudy beton użyty zostanie do wykonania ław do osadzenia obrzeży chodnikowych.
Do chudego betonu należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy
32,5 N, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III
klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5].
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
Kruszywo - do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: − żwir i mieszankę wg
PN-B-11111:1996 [14], − piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
Woda - do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
2.3. Dokumenty potwierdzające jakość wyrobu
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nich wydania,
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym „B” wystarcza deklaracja zgodności z Aprobatą Techniczną.
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym „B”, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną (gdy uzyskali uprzednio Aprobatę Techniczną) lub
znakiem CE, co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną

(PN-EN 1340; 2004).
Niezależnie od rodzaju Deklaracji zgodności producent dostarczy „Świadectwo
jakości-Informację o produkcie” dla dostawy elementów.
2.3. Składowanie
Betonowe obrzeża mogą być składowane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
Betonowe obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Betonowe obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można
przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
5.2. Wykonanie koryta pod ławę
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom obrzeża w planie z
uwzględnieniem szerokości dna wykopu.
5.3. Ława
Podłożem pod ustawienie obrzeża betonowego jest ława z chudego betonu o grubości 10
cm . Ławę wykonuje się w szalunku zagęszczając mieszankę betonową warstwami i pielęgnuje
poprzez polewanie wodą co najmniej przez 3 dni.
5.4. Ustawianie betonowych obrzeży
Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanej ławie, na podsypce piaskowej. Szczeliny
powinny być wypełnione zaprawą cementowo-piaskową w stos. 1:2.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym i obsiana trawą.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzeży powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i sprawdzeniu braku
zagrożeń na miejscu wykonywanych robót.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
- zapewnienie stateczności ścian wykopów,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
- zagęszczenie zasypanego wykopu.
Kontrola jakości robót ziemnych odbywa się wg zasad określonych pkt.6. „Kontrola jakości
robót” w ST-00. Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót ziemnych dokonuje Inżynier
/Inspektor Nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod ławę
b) ławy z chudego betonu
c) ustawienie betonowego obrzeża
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru stosować zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wg zasad określonych pkt.7. „Odbiór techniczny wykonanych robót” w ST-00. Wymagania
ogólne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają;
-wykonane koryto pod ławę,
-wykonana ława.
Wszystkie roboty zanikające podlegają odbiorowi przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
Wg zasad określonych pkt.8 „ Podstawa płatności” w ST-00. Wymagania ogólne.

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-EN-197-1;2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku
- PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
-PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy
- PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów

S- 05. Mała architektura
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
montażem i wyposażeniem placu zabaw i siłowni w urządzenia zabawowe i fitness, które
zostaną wykonane w ramach remontu placu zabaw przy ul. Elbląskiej w Braniewie.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy remoncie
placu zabaw oraz siłowni i obejmują dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placu
zabaw i siłowni takich jak:
1. Biegacz – Urządzenie fitness, jeden z podstawowych sprzętów do ćwiczeń aerobowych.
Angażuje mięśnie ramion, zmuszając do wysiłku również mięśnie pleców, grzbietu, bioder,
nóg i brzucha. Pylon mocuje się do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm
(beton klasy C16/20).
Elementy stalowe, z których składa się urządzenie, oraz pylon zbudowano ze stali S235,
ocynkowanej i malowanej proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. W celu
dopasowania urządzenia do pozostałych elementów siłowni, elementy stalowe należy
pomalować w kolorze białym.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące;
wibroizolujące)
-1 szt,
2. Wioślarz – Elementy stalowe, z których składa się urządzenie, oraz pylon zbudowano ze
stali S235, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbą odporną na warunki
atmosferyczne. W celu dopasowania urządzenia do pozostałych elementów siłowni,
elementy stalowe należy pomalować w kolorze białym.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące;
wibroizolujące)
-1 szt,
3. Piaskownica – kompaktowe urządzenie w kształcie statku składające się z piaskownicy oraz
oraz zestawu podestów ze zjeżdżalnią oraz pochyłą siatką wspinaczkową prowadzącą na
"pokład". Zestaw dedykowany jest dla dzieci od 3. roku życia. Wykonane z drewna
klejonego o przekroju 90 x 90 mm, płyty HDPE, podesty z antypoślizgowej sklejki
wodoodpornej, rurki, uchwyty, śruby ze stali nierdzewnej. Wysokość całkowita urządzenia
ok. 2.6m, przy max. wys. swobodnego upadku 90cm. Długość i szerokość urządzenia- 3.95x
3.30m, długość i szerokość strefy bezpieczeństwa- 6.95x 6.80m
-1 szt,
4. Zestaw sprawnościowy – przeznaczony dla użytkowników w wieku od 3 do 12 lat.
Elementy sprawnościowe takie jak podłoga z lin, drabinki linowe, stalowe i łukowe,
elementy do przechodzenia, lina do wspinania. Zestaw wykonano z słupów giętetych w łuk
z drewna klejonego i bezrdzeniowego, stali nierdzewnej, pierścieni z polietylenu i lin
polipropylenowych. Długość i szerokość urządzenia: 6.03x 4.31m, długość i szerokość

strefy bezpieczeństwa: 9.03x 7.99m, wysokość urządzenia: 3.13, w tym maksymalna
wysokość upadku: 2.11m.
-1 szt,
5. Zestaw sprawnościowy- Zestaw w kształcie tyranozaura, zaprojektowany z myślą o
dzieciach w wieku od 3 do 12 lat. Zestaw ma charakter sprawnościowy i zawiera w sobie
między innymi takie elementy jak: ścianka linowa, mini ścianki wspinaczkowe, pomost
wiszący z pierścieniami do przechodzenia. Zestaw wykonany z elementów z drewna
klejone bezrdzeniowego, konstrukcja i elementy łączne ze stali nierdzewnej, podesty z
antypoślizgowej płyty HPL, lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym, elementy kolorowe
z płyt HDPE. Długość i szerokość urządzenia: 8.66x 1.28m, Długość i szerokość strefy
bezpieczeństwa: 5.93x 12.79m, wysokość urządzenia- 3.02m w tym maksymalna wysokość
upadku- 2.78m.
-1 szt.
Wszystkie produkty powinny posiadać certyfikat na zgodność z Normą PN-EN-1176. Normy te
obowiązują w państwach Unii Europejskiej i są powszechnie uznane za najostrzejsze w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z certyfikowanych urządzeń.
W zakres robót wchodzi również zmiana lokalizacji nastepujących istniejących urządzeń
zabawowych:
1. bujaki sprężynowe 2 szt.
2. „labirynt”

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z opisem
technicznym placu zabaw i STWiOR.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
STWiOR „Wymagania ogólne”.
2.2. Zastosowane materiały:
2.2.1. Biegacz: Profile stalowe – Główne elementy stalowe tworzące pylon urządzenia wykonane
zostały z rur- RO114,3 mm. Do ich wykonania zastosowano stal S235. Główne elementy stalowe urządzenia wykonano z profili zamkniętych (RO) o grubości ścianki 3,2 mm.
Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczone przed korozją za pomocą
ocynku ogniowego, następnie malowane proszkowo farbą odporna na korozję w kolorze
białym.
Elementy stalowe – Podstawy stalowe, oraz płyty montażowe wykonane zostały z blachy
S325 o przekroju 8 mm
2.2.2. Wioślarz: Elementy HDPE – Siedziska i opcjonalnie oparcia urządzeń fitness wykonane są z
płyty HDPE. Płyta jest antypoślizgowa i odporna na warunki atmosferyczne.
Profile zamknięte - Główne elementy stalowe wykonane zostały z profili zamkniętych (RO) o
grubości ścianki 3,2 mm. Do ich wykonania zastosowano stal S235.

Stal nierdzewna – Podstopnice przyrządów fitness wykonane są ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję ze strony czynników atmosferycznych. Stal nierdzewna nie wymaga malowania, co jest zaletą w przypadku elementów najbardziej narażonych na ścieranie.
Elementy ruchome – Elementy ruchome zastosowane w urządzeniach fitness ograniczone
są elementami pochłaniającymi siłę, o właściwościach amortyzujących, oraz wibroizolujących. Zbudowane są z wytrzymałych materiałów odpornych na zużycie. Zastosowano tu dwa
typy łożysk, kulkowe i stożkowe.
Pokrycie proszkowo lakiernicze – Elementy stalowe pokryte zostały farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.
Ocynk – Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczono przed korozją za pomocą
ocynku ogniowego.
2.2.3. Piaskownica: HDPE – Daszki, osłonki, panele edukacyjne, podesty, siedziska występujące w
urządzeniu lub zestawie wykonane są z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie
warunków atmosferycznych. W przypadku podestów płyta HDPE jest dodatkowo antypoślizgowa.
Stal nierdzewna – Elementy takie jak ślizgi, poręcze, drążki, łańcuchy, śróby wykonane zostały ze stali nierdzewnej odpornej na działanie warunków atmosferycznych, cechującej się
długą żywotnością.
Liny – Zastosowane w zestawie lub urządzeniu liny są wykonane ze stali w oplocie polipropylenowym i łączone ze sobątrwałymi elementami z tworzywa sztucznego. Liny cechuja się
ogromną trwałością, wytrzymałością na naprężenia oraz odpowiednią elastycznością.
Drewno klejone – Konstrukcja z belek o przekroju 90 x 90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego instalowana w gruncie na metalowych kotwach. Czołowa powierzchnia słupów zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chronącymi przed wnikaniem wód
opadowych w głąb belki.
2.2.4. Zestaw sprawnościowy: Elementy złączne i osłony połączeń – wszystkie elementy złączne,
jak śróby, nakrętki i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych – nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
Dachy, siedziska, zabezpieczenia – Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagaja konserwacji, nie pękają, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.
Liny – Liny polipropylenowe, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o
średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych
łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.
Drewno klejone - Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone
warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.
Stal nierdzewna – Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, poprzeczki, łańcuchy i
zjeżdżalnia zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

2.2.5. Zestaw w kształcie tyranozaura: Elementy złączne i osłony połączeń – wszystkie elementy
złączne, jak śróby, nakrętki i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych
– nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.
Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
Dachy, siedziska, zabezpieczenia – Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagaja konserwacji, nie pękają, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.
Podesty- Podesty wykonane są z płyt antyposlizgowych.
Liny – Liny polipropylenowe, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o
średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych
łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.
Drewno klejone - Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone
warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.
Stal nierdzewna – Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, poprzeczki, łańcuchy i
zjeżdżalnia zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt
Zastosowany sprzęt: zgodnie z instrukcją montażową dołączoną przez Producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
4.2 Transport materiałów
Dowóz – samochód skrzyniowy.
Materiały i sprzęt powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urządzenia placu zabaw należy
przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na budowie oraz za ich zgodność z opisem technicznym placu zabaw STWiOR i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw należy
sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia oraz
wymaganymi normami.
Prace montażowe należy wykonać na zasadach określonych w stosownej umowie.

5.2. Montaż
Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez
producenta wyrobu.
Urządzenia montowane muszą być zgodnie z dokumentacją techniczną, z zachowaniem
wymaganych stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.
5.3. Podłoże
Urządzenia do zabaw zakotwiczyć w podłożu przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych
kotew i prefabrykowanych fundamentów dostarczanych na budowę razem z urządzeniami.
Fundamenty muszą się znaleźć 30cm poniżej górnego poziomu nawierzchni bezpiecznej.
5.4. Instrukcje użytkowania
Wszystkie urządzenia do zabaw dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania w celu
ułatwienia w przyszłości przeglądu urządzeń zabawowych po zakończeniu okresu
gwarancyjnego.
5.5. Przegląd
Przegląd urządzeń zabawowych w okresie objętym gwarancją należy przeprowadzać w
odstępach, co najmniej 12-to miesięcznych. Przeglądu tego dokonuje Wykonawca. Poważne
usterki, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo, należy niezwłocznie usunąć. Jeżeli nie
jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie zablokowując je, demontując lub w
jakikolwiek inny sposób, tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem technicznym
placu zabaw i STWiOR.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających
potwierdzone przez producenta świadectwa jakości i spełniające normy PN lub PN-EN.
Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i sprawdzenie właściwości
materiału z wystawionym atestem.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta, materiał powinien być zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały, które nie
spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. Roboty zanikające należy zgłaszać do
odbioru.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem zastosowanych
materiałów i dokładności wykonania.
6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robót.
Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z normami i wytycznymi
Producenta określonymi w instrukcji montażu.
Po zamontowaniu elementu placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.
6.3. Ocena jakości wykonanych robót
Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiału oraz montażu
urządzeń zabawowych i wykonania stref bezpieczeństwa z piasku, wykonane roboty należy

uznać za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty należy uznać za niezgodne
z wymaganiami.
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy:
a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich
do zgodności z wymaganiami.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Ilość urządzeń zabawowych oblicza się w sztukach.
Strefy bezpieczeństwa - m2

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
Roboty wymienione w STWiOR podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu przez
komisję powołaną przez Inwestora.
Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
9.2. Termin płatności
Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjęcia placu zabaw przez Inwestora – termin
płatności zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Polskie normy:
- PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
- PN-EN1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
- PN-EN1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
- PN-EN1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
- PN-EN1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
- PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokości upadku.
10.2 Inne dokumenty:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz.
1118 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z
późn. zm.).

S- 06. Roboty remontowe i renowacyjne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych i renowacyjnych placu zabaw przy ul. Elbląskiej w Braniewie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest pomocniczym dokumentem przetargowym i przy
zlecaniu i realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z naprawą i renowacją
istniejących drewnianych elementów placu zabaw. Zakres robót określony w dokumentacji
projektowej obejmuje:
- usunięcie uszkodzonych, wypaczonych lub zarażonych grzybem elementów
- montaż nowych elementów na miejsce uszkodzonych
- malowanie
- wymiana skorodowanych lub uszkodzonych łączników
MATERIAŁY
2.1. Drewno
Do wykonania wszystkich elementów drewnianych należy użyć drewna odpowiadającego pod względem wad i
dopuszczalnych wymiarów I klasie jakości wg normy PN-92/D-95017. Użyte drewno ma być zaimpregnowane
i zbaezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk
Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
· dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
· dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm
i –2 mm.

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

2.2. Elementy stalowe- łączniki
wszystkie elementy złączne, jak śróby, nakrętki i mocowania wystawione na działanie warunków
zewnętrznych – nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wymiar elementów zgodny z wytycznymi producenta urządzenia do zabaw.
Łaczniki powinny odpowiadać następującym normom:
- gwoździe budowlane okrągłe – PN-84/M-81000,
- śruby ze łbem sześciokątnym i kwadratowym – PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,
- nakrętki sześciokątne i kwadratowe – PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,
- podkładki kwadratowe i zwykłe – PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019,
- klamry, opaski, trzpienie, łapki – PN-88/H-84020

2.3. Farba
Lakierobejca – wielofunkcyjny dwuskładnikowy lakier przeznaczony do drewna, do zastosowań na
zewnątrz, odporna na działanie warunków atmosferycznych, oraz o podwyższonej odporności na
ścieranie na bazie poliuretanu.
2.3. Składowanie
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów powinno być suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie
powinna być mniejsza od 20 cm.
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
5.2. Roboty
•
Wszystkie uszkodzone lub zaatakowane przez szkodniki biologiczne elementy należy
zdemontować.
•
Nowe elementy z drewna iglastego, impregnowanego ciśnieniowo należy wykonać pod
wymiar usuniętych elementów
•
Zamontować nowe elementy
•
Wymienić wszystkie uszkodzone, brakujące lub skorodowane łączniki
•
oczyścić z odspojonych, lużnych fragmentów starej powłoki malarskiej, lub zanieczyszczeń
elementy przeznaczone do malowania

•

•

elementy pokryte glonami lub porostami (np. daszki) oczyścić i zabezpieczyć preparatem
biobujczym zgodnie z wytycznymi producenta
nowe elementy drewniane, oraz te na których widoczny jest znaczny ubytek powłoki
malarskiej (kładki, równoważnie pochylnie, poręcze) należy pomalować zgodnie z
zaleceniami producenta lakierobejcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
6.2. Roboty zanikające
Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej ni_ +5°C.
Wyniki badan należy wpisać do dziennika budowy.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez
oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.3. Badania w czasie robót
Badania powłok przy ich odbiorach należy wykonać po zakończeniu ich wykonana i
całkowitym wyschnięciu powłok zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i
uderzenia,sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodniez
odpowiedniminormami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT
• Ilość wykonywanych robót oblicza sie wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków
roboczych.
• Nakład liczony na 1 m2
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez

wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed malowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej
jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
Wg zasad określonych pkt.8 „ Podstawa płatności” w ST-00. Wymagania ogólne.
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkaidowe.
PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.
PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas
zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas
zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego
PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas
zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,dopuszczalne
odchyłki
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości
PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalnatrwałość
drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnejtrwałości
drewna
PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 10: Terminydotyczące
przebarwień i uszkodzeń grzybowych
PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminydotyczące
uszkodzeń powodowanych przez owady
PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 12:
Terminyuzupełniające i indeks ogólny
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacjidrewna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz.

401),Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla
zastosowanychmateriałów,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych,Wydawnictwo
Arkady,

