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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT
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UWAGA !
Wymagania zawarte w niniejszej ST są wiąŜące. Wszelkie zmiany muszą być
zaakceptowane przez Zamawiającego.

Temat: Modernizacja Parku
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Charakterystyka zamówienia

Etap zamówienia – projekt wykonawczy
CPV 45212120-3 Parki
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I. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robó t Budowlanych – wymagania ogólne kod CPV

45000000-7

1. Część ogólna

 Nazwa nadana zamówieniu:

Modernizacja Parku

Część ogólna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynności mających wspólnych charakter dla
wykonywanych robót.

 1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu prac
związanych z modernizacją parku

 1.2. Zakres stosowania ST

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zamówienia.
Projektant sporządzający dokumentację projektową moŜe wprowadzać do niniejszych warunków zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania
Inwestora oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne  do uzyskania wymaganego standardu i jakości
tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych warunkach mogą mieć miejsce w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej i przy uwzględnieniu przepisów bhp.

 1.3. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:
 
 1.3.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury
 
 1.3.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach
 
 1.3.3. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący  budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: drogi, estakady, tunele, wolno stające maszty antenowe, wolno trwale stojące i związane z
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki
 
 1.3.4. obiekty małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) figury
b) posągi, wodotryski
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku
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 1.3.5. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe
rozbudowę, odbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
 
 1.3.6. robotach budowlanych – prace polegające na przebudowie, montaŜu obiektu budowlanego
 1.3.7. urządzeniach budowlanych – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki
 1.3.8. teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.
 1.3.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
 1.3.10. pozwoleniu na budowę – decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub prowadzenie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego
 1.3.11. dokumentacji budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w Mierę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów ewentualnie dziennik montaŜu
 1.3.14. dokumentacji powykonawczej – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
 1.3.15. aprobacie technicznej – pozytywna ocena techniczna  wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie
 1.3.1.6. właściwym organie – organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego stosownie do ich właściwości
 1.3.17. wyrobie budowlanym – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiący integralną część uŜytkową
 1.3.18. obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania terenu
 1.3.19. dzienniku budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót
 1.3.20. Inspektor nadzoru – osoba fizyczna lub prawna upowaŜniona przez inwestora do prowadzenia
wszelkich czynności odnośnie prowadzenia inwestycji na rzecz i w imieniu inwestora zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego
 1.3.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę
 1.3.22. laboratorium – laboratorium jednostki naukowej zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót
 1.3.23. materiałach – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ i tworzywa sztuczne i wyroby
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowaną
przez Inspektora Nadzoru
  1.3.24. odpowiedniej zgodności – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych
 1.3.25. poleceniu Inwestora – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
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 1.3.26. projektancie –uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej
 1.3.27. przedmiarze robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych
 1.3.28. części obiektu lub etapie wykonania – część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia
przewidywanych funkcji technologiczno – uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji
 1.3.29. ustaleniach technicznych – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych
specyfikacjach technicznych
 1.3.30. inwestorze – zleceniodawca robót – inspektor nadzoru lub inna upowaŜniona przez inwestora osoba
fizyczna lub prawna

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

 1.4.1. Przekazanie terenu budowy

 Zgodnie z Warunkami Umowy.

 1.4.2. Dokumentacja projektowa
 
 Zgodnie z Warunkami Umowy.
 
 1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
 
 Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią
załączniki do umowy,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
waŜniejsze 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 uwaŜane  za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
 
 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
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.

 1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy
 
 Wykonawca jest zobowiązany   do zabezpieczenia terenu budowy  w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę
umowną.
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 1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
 W okresie  trwania  budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy  w stanie bez wody stojącej,
b) 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 uciąŜliwości  dla osób
lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu  działania.

1.4.7. Ochrona przeciwpoŜarowa

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

 1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowanych uŜytkowników  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 Inwestora.
 
 1.4.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
 
 Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciąŜenia  na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do
przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał
Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie  osiowe nie będą dopuszczone  na świeŜo
ukończone fragmenty budowy  w obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inwestora.

 1.4.10. Ruch pojazdów

 Wykonawca stosować się będzie dowszystkich przepisów o ruchu drogowym. Wykonawca na własny koszt i
odpowiedzialność dbać będzie o czystość pojazdów i wrazie konieczności będzie mył pojazdy w celu uniknięcia
zabrudzeń dróg i parkingów poza terenem budowy
 
 1.4.11. 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.
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 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i
odpowiednią  odzieŜ  dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
 
 1.4.12. Ochrona i utrzymanie robót
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  uŜywane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
 
 1.4.13. 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.
 
2. Materiały

 2.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

 Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów  i  odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe  określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

 2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając  w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia Inwestorowi.
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoŜa.
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów  do robót, chyba ,  Ŝe postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy
stanowią inaczej.
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania  piasku i Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce  i rekultywacji terenu po zakończeniu robót.
 Wszystkie odpowiednie materiały  pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Inspektora Nadzoru.
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem
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 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do roboty,
były zabezpieczone  przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 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.
 
 2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania  róŜnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
 
 2.5. Dopuszcza się do stosowania tylko materiały, we wszystkich elementów budowli, jakości pierwszej

3.  Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien odpowiadać  pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w ST, 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.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej , ST  i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonywanie robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości

Do Obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym zapewni on zamierzony sposób wykonywania robót,
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e) system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
f) laboratorium własne lub któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań
g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w
mechanizmy do sterowania

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, Ŝe
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących sprzętu, urządzeń, metod badawczych, jeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor Nadzoru dopuści wyniki badań jako miarodajne dopiero, gdy
zostaną usunięte niedociągnięcia .
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów  ,
które budzą wątpliwość 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.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

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, stosować moŜna 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.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 roku D.U. 92/2004 poz. 881 wdraŜającą
postanowienia dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21.12.1998 roku
2. posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.

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

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Inspektora Nadzoru 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 bieŜąco 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.
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Do dziennika budowy naleŜy  wpisywać w szczególności:
- datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Inspektora Nadzoru 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 podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót polegających 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 przeprowadzonych badań z podaniem

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

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
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.

[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. Dokument te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.

[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się  , oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f)    operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót – obmiary naleŜy wykonywać według części opisowych odpowiednich
Katalogów Nakładów Rzeczowych

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
h) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
i) odbiorowi częściowemu,
j) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.
Gotowość części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie
powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 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 dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Inspektora Nadzoru i Wykonawcę. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową ST.



WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
26-600 Radom,  ul. Chrobrego 22,  tel/fax 48 384 55 95/96,  e-mail: gesiak@post.pl ; www.wgstudio.pl

MODERNIZACJA PARKU
PLAC BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO W SOLCU NAD WISŁĄ

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych .

W przypadku nie wykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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 przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a)   jeŜeli wystąpi – dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonywanymi w toku trwania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
b)   Ustalenia technologiczne
c)   Dziennik budowy
d)   Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i programem
zapewnienia  jakości
e)   Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
f)   Ewentualną dokumentację na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełoŜenie linii telefonicznej,
gazowej itp. )
g)   Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
h)   Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

9.  Podstawa płatności

Podstawą płatności jest harmonogram płatności będący załącznikiem do Umowy pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą.
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II ST Roboty małej architektury

1.Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja ma zastosowanie przy odbiorach częściowych i końcowych robót małej architektury przy
modernizacji parku

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie do wszystkich robót związanych z wykonywanie elementów małej
architektury w parku

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót :
- modernizacji pomnika
- altany i obudowy studni
- ławek i koszy na smieci
- placu zabaw

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót -
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
Wymaganiach ogólnych roz. I  punkt 1.4.

2. Materiały

2.1 Modernizacja pomnika
- cokół wykonać z płyt piaskowca grubości do 4cm
- głaz z piaskowca
- tablica mosięŜna

2.2. Altana i obudowa studni
- części podziemne z betonu konstrukcyjnego B20
- Ściany murowane cokołu z piaskowca
- ławki i oparcie w altanie z drewna iglastego struganego zabezpieczonego preparatami solnymi ciśnieniowo
następnie malowane farbami ftalowymi do wymalowań zewnętrznych
- stół w altanie z drewna nasyconego struganego
- konstrukcja drewniana z drewna iglastego nasyconego co najmniej kl.II
- gonty z drewna posiadające atest dopuszczający do stosowania w budownictwie
- konstrukcja ławki w altanie z kątownika zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
- gwoździe do połączeń elementów drewnianych ocynkowane
- śruby ocynkowane

2.3. Ławki i kosze na śmieci
- oparcia i siedziska ławek z drewna iglastego struganego nasyconego malowanego farbami do wymalowań
zewnętrznych
- konstrukcja ławek betonowa
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- kosze na śmieci betonowe z wkładem z blachy ocynkowanej

NaleŜy zastosować typowe urządzenia z odpowiednimi atestami dopuszczającymi do obrotu.

2.4. Plac zabaw
Zastosować typowe urządzenia wg projektu architektury posiadające dopuszczenia do stosowania dla dzieci na
placach zabaw.
Urządzenia mają być montowane zgodnie z DTR producenta łącznie z niezbędnymi fundamentami i
mocowaniami.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne” roz.I punkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania  robót – roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych
narzędzi.

4.Transport

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne” roz. I punkt 4
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

5.Wykonanie robót

5.1. Altana

Drewnianą konstrukcję altany posadowiono na fundamencie Ŝelbetowym.
Cokoły murowane z piaskowca na zaprawie cementowo wapiennej.
Dach pokryto gontem drewnianym.
Roboty ciesielskie naleŜy wykonać na tzw. tradycyjne złącza. Drewno uŜyte do budowy altany klasy K27 musi
być zaimpregnowane atestowanymi środkami biobójczymi i ognioochronnymi.

5.2. Studnia
Po zdemontowaniu istniejącej pokrywy betonowej, na istniejącej ścianie studni naleŜy wymurować na wys. 0.6
m ponad powierzchnię terenu ścianę z piaskowca na zaprawie cem.-wap. Do tej ściany w sposób trwały
zamocuje się kratę stalową zabezpieczającą przed wpadnięciem do studni. Na ścianie z piaskowca wykonać
przykrycie otworu w formie ostrosłupa w konstrukcji drewnianej pokrytej gontem drewnianym.

Zadaszenie nad studnią z tradycyjnej konstrukcji drewnianej pokrytej równieŜ gontem drewnianym. Słupy
konstrukcji mocowane do stóp fundamentowych Ŝelbetowych obłoŜonych w części nadziemnej złomem z
piaskowca.
Roboty ciesielskie naleŜy wykonać na tzw. tradycyjne złącza. Drewno uŜyte do budowy altany klasy K27 musi
być zaimpregnowane atestowanymi środkami biobójczymi i ognioochronnymi.

5.3. Plac zabaw
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ZESTAW ZABAWOWY – 1 szt.
wykonany z belek o średnicy 120mm
z drewna impregnowanego ciśnieniowo,

HUŚTWAKA RÓWNOWAśNIA – 1 szt.
urządzenie zabawowe wolnostojące dla dzieci w wieku 2-6 lat
WYMIARY
- wymiary
  2,50m x 0,40m x 0,80m
- wymiary strefy bezpieczeństwa
  5,51m x 3,37m
- wysokość zestawu max.
  0,60m

SPRĘśYNOWIEC – 2 szt.
urządzenie zabawowe wolnostojące
WYMIARY
- wymiary
  0,90m x 0,30m
- średnica strefy bezpieczeństwa
  3,00m
- wysokość zestawu
  0,50m

PodłoŜe placu zabaw – piasek.

5.4. Pomnik

NaleŜy rozebrać górną część istniejącego cokołu, rozebrać istniejącą okładzinę kamienną. Dokonać naprawy
istniejącego cokołu i obłoŜyć piaskowcem metodą kamieniarską. Głaz na cokole naleŜy umieścić przy pomocy
dźwigu i odpowiednich zawiesi np. siatki. Do głazu naleŜy przymocować metodami kamieniarskimi mosięŜną
tablicę.

6.Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

7. Obmiar robót

Na wykonywane roboty obowiązuje ryczałt, nie przewiduje się wykonywania obmiarów.

 8. Odbiór robót

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie wykonania ich zgodnie z dokumentacją
projektową i ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi w dokumentacji powykonawczej
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8.2. Zakończenie odbioru – powinno się stwierdzić odpowiednim protokółem, który powinien zawierać: ocenę
wyników badań, ewentualny wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie
zgodności lub niezgodności wykonania roboty z zamówieniem.

 9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest Wykaz Cen będący załącznikiem do Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

10. Wykaz norm zwi ązanych:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z
dnia 20 sierpnia 1998 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U.
z dnia 31 stycznia 2002 r.)
Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna


