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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

00.00.00WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

w związku  z  „Utworzeniem plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w związku 

 z „Utworzeniem plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  
D-01.00.01 ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

A-01.01.00 KSZTAŁTOWANIE TERENÓW SPORTOWYCH - BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ 

A-02.01.00 PLAC ZABAW 

A-03.01.00 MAŁA ARCHITEKTURA   

A-04.01.00 POMOST REKREACYJNY   

E-01.01.00 ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA TERENU 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 

użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 

(techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 

rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 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 SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony  
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 



budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 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 oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

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 i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. 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 aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 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 zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu 

 i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu 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. 



 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  

a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani 

Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

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 Inżyniera/Kierownika projektu. 

Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

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 nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia  
do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,  

aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu 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 zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  

lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  

z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt  

i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy  

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.4.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym  

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty  i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia 

towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

 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 wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 



2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 

miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 

miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku   

z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane  
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  

w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów  

do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 

kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 

a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu;  

w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  
do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 



4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  

do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych  materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt,  

z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ 

Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy  

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 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/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia 

jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy  

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,  

gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 



 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

 

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym oględzinom lub badaniom 
połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. 

Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami 

technicznymi. 
W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót lub tylko 

niewłaściwie wykonana ich cześć należy uznać za niezgodna z niniejszymi warunkami. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna 
dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy tez wykonać poprawki, które 

doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. 

Prace powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim doświadczeniem. 
System wykonania planowanych robót oraz materiały mogą być zmienione na inne niż przyjęte w dokumentacji projektowej pod 

warunkiem, że nie będą one wykazywały niższych parametrów technicznych i użytkowych po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami technicznymi, PN, BN, wytycznymi 

stosowanych systemów wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 

Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia i zaświadczenia wymagane przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych  

i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. 

 

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/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane,  

w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu 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 SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 

Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 

innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 
jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie  

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 

Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 



2. 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 SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 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/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie  

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami [2] 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. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  

i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  

w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia  

lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) 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. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na 

piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to 

wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. 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/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. 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/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 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 wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 



 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 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 lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

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

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

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

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. 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  

8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 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 SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian  
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 



(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

4. Obowiązujące normy związane z inwestycją 



 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-02.00.01 ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót 
ziemnych związanych z „Utworzeniem plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w związku  
z „Utworzeniem plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 

c) budowę nasypów drogowych, 

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod 

obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie 

rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 

wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI




=  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca 

do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
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gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I =  

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
 

1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych włókien syntetycznych, w 

tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą 
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 

Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi 

IBDiM [13]. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 

budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 

Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 
2.4. Geosyntetyk 

 Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz 

temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych 
geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna 

wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz niegliniasty 

− żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel nierozpadowy 

− piasek pylasty 

− zwietrzelina gliniasta 

− rumosz gliniasty 

− żwir gliniasty 

− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

− glina piasz-    czysta 

zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczys-ty, ił 

pylasty 

bardzo wysadzinowe 

− piasek gliniasty 

− pył, pył piasz-czysty 

− glina piasz-  czysta, 

glina, glina pylasta 

− ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 

% 

 

 

 15 

 3 

 

 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność bierna Hkb  

m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy WP   

 35 

 
od 25 do 35 

 

 25 



 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w sST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 

do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne 

itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków 

 

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu zalecanego przez producenta. 

Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego materiału. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, 
sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków 

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków były wykonywane 
w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na światło słoneczne powinny 

pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10 cm. Różnica 

w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a krawędzie korony 

drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być 

spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być 

określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 

odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 



 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 

szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 

oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-

02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 50 m na 

łukach o R  100 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości powierzchni korpusu  

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż 
w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 

tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
 



6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej 

kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 

materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na 

własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 

drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 

11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 



  

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

A-01.01.00 –  KSZTAŁTOWANIE TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH  

- BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień 

 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH   CPV- 45112720-8 

ROBOTY BUDOWLANE          CPV- 45000000-7 

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ       CPV - 45100000-8 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE CPV- 45110000-1 

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY        CPV - 45112000-5 

 

 

1. Kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych - boisko do piłki siatkowej 

1.1 Wstęp 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy boiska do piłki siatkowej 

plażowej. 

Budowa boiska do piłki siatkowej polega na wykonaniu nawierzchni piaszczystej na istniejącej nawierzchni gruntowej. Jako warstwę 

dynamiczną nawierzchni zastosować kruszywo piasek o frakcji od 0 do 0,5 mm.  

Na płycie boiska do piłki siatkowej o wymiarach 16,00 x 8,00 m wyznaczono centralnie linie wymiarowe boiska za pomocą taśmy 

polipropylenowej (w kolorze kontrastującym) mocowanej za pomocą stalowych szpilek. Wzdłuż linii boiska przewidziano strefy 

bezpieczeństwa szer. 2,5 m (na długości) i 1,5 m (na szerokości).  

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

➢ Odspojenie darni na głębokość 15 cm.  

➢ Wyprofilowanie terenu płyty boiska zgodnie z ustalonym spadkiem 1%.  

➢ Wykonanie „kuwety” z piaskiem o średniej grubości warstwy 20 cm. 

➢ Montaż wyposażenia 

➢ Montaż nylonowych (taśm) linii do gry 

 

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robót który jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferenci mają możliwość dokonania oględzin stanu 

istniejącego terenu, na którym przewiduje się wykonywanie prac budowlanych. 

 

1.4 Opis warunków i wykonania robót 

1.4.1 Warunki przystąpienia do robót 

Roboty mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy. Inwestor (zarządca terenu) powinien żądać od wykonawcy robót deklaracji 

zgodności z Aprobatą Techniczną zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z wykonaniem warstwy nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych 



w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h. 

1.4.2 Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 

niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 

odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 

w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. 

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

1.4.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni 

podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.  

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych dobranych przez 

Geodetę i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. Grunt „konstrukcyjny” któremu zostaną nadane zgodnie z 

projektem 1% spadki wykonać z następującej gruntu rodzimego pozbawionego humusu Wymieszać razem poszczególne komponenty. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna 

być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

1.4.4 Zakładanie boiska piaszczystego 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie z projektem, sztuką budowlaną. Winno 

być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. Piasek powinien być dokładnie 

rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. 

1.4.5 Sprzęty sportowe 

Wyposażenie boiska do piłki plażowej obejmuje:  

- Słupki stalowe ocynkowane mocowane w tulejach osadzonych w podłożu, są zaokrąglone, gładkie, mają wysokość 2,55 m i 

ustawione są od linii bocznych w odległości 1 m. Słupki nie powinny wymagać stabilizujących odciągów. 

- Siatka o długości od 9,5 m do 10 m i szerokości 1 m. Siatka zbudowana z kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm.  

- Górną taśmę o kolorze kontrastującym do czarnych oczek o szerokości 7 cm.  

- Dolną krawędź siatki - 5 cm taśma o takim samym kolorze jak górna.  

- Linie gry na boisku, które należy wyznaczyć za pomocą taśmy polipropylenowej (w kolorze kontrastującym) mocowanej za 

pomocą stalowych szpilek.  

Użyć typowych rozwiązań zalecanych przez producentów asortymentu sportowego z uwzględnieniem przepisów bhp i ochrony zdrowia.  

Wzdłuż linii boiska przewidziano strefy bezpieczeństwa szer. 2,5 m (na długości) i 1,5 m (na szerokości). 

1.5 Nadzór techniczny 

Roboty związane z budową boiska przeznaczonego do gry w piłkę plażową powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych 

pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę i inwestora. W czasie 

robót należy prowadzić dziennik budowy,  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni boiska z piasku podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 



 

1.6 Materiały 

Zastosować materiały: 

➢ Piasek - powinien być o frakcji drobnoziarnistej „miękkiej”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek należy 

przesiać do odpowiedniej wielkości, nie może on zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być 

również zbyt drobny i miałki, nie może się kurzyć. Warstwa piasku musi mieć co najmniej 20 cm głębokości.  

➢ Słupki do zawieszenia sitaki 

➢ Siatka 

➢ Taśmy wyznaczające pole gry 

 

1.7 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoga powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i 

profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

1.8 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w  00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.9 Kontrola jakości i odbiór robót 

1.9.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane.  

1.9.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 

1.9.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WT oraz instrukcjami zawartymi w 

Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

1.10 Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

1.11 Odbiór robót 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: 



- wytyczenie terenu boiska 

- odspojenie istniejącej darni na głębokość 15 cm 

- niweleta poprzeczna terenu zgodnie z ustalonym spadkiem 1%. 

- nadanie docelowego profilu 

- ułożenie piasku 

- osadzenie słupków 

- wykonanie linii do gry 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy  i inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika 

Budowy. Po zakończeniu całości robót, należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy: 

- spadki poprzeczne na boisku 

- jakość i grubość warstwy piasku  

- wykonanie linii do gry 

- osadzenie słupków 

Ostateczny odbiór powinien być dokonany przy udziale w/w osób. 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją  oraz 

ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane.  

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  

1.12 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

1.13 Przepisy związane 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1) SIWZ 

2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania 

4) normy 

5) aprobaty techniczne 

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

7) instrukcje i certyfikaty producentów 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

A-02.01.00 PLAC ZABAW 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień 

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH PLACÓW ZABAW    CPV - 45112720-8 

WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI       CPV - 45236210-5 

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW         CPV - 45112723-9 

 

1. Plac zabaw 

1.1 Wstęp 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru placu zabaw w ramach zadania „Utworzenie plaży 

publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Budowa placu zabaw dla dzieci obejmuje zakup i montaż następujących urządzeń: 

- zestawu zabawowego z drewna wielokolorowego 

- huśtawki podwójnej,  

- huśtawki typu „bocianie gniazdo”,  

- huśtawki podwójnej z liną wspinaczkową, 

- huśtawki typu „ważka”,  

- huśtawki typu „ważka sprężynowa”,  

- karuzeli tarczowej z siedziskiem, 

- zjazdu linowego,  

- tablicy informacyjnej (regulamin placu zabaw). 

Montaż urządzeń na placu zabaw poprzedzony zostanie usunięciem warstwy ziemi urodzajnej i zastąpieniem jej 20 cm warstwą piasku 

atestowanego. 

1.4 Opis warunków i wykonania robót 

1.4.1 Wykonanie fundamentów betonowych 

Fundamenty pod urządzenia na placu zabaw należy wykonać monolitycznie z betonu B20. Fundament betonowy wykonywany „na mokro” 

można wykorzystywać do dalszych prac (montażu urządzeń) co najmniej po 7 dniach od wykonania fundamentu, a jeśli temperatura  

w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 

1.4.2 Zestaw zabawowy  

Zestaw zabawowy z drewna wielokolorowy, np. „Przedszkole” lub inny parametrowo równoważny, nie gorszy i spełniający obowiązujące 
normy i przepisy. 

Wymiary urządzenia: 

- długość – 850 cm 

- szerokość – 700 cm 

- wysokość – 330 cm 

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 1220 x 1010 cm. 

1.4.3 Huśtawka podwójna z drewna wielokolorowa 

Wymiary urządzenia: 

- długość – 320 cm 

- szerokość – 240 cm 

- wysokość – 220 cm 

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 520 x 780 cm. 



1.4.4 Huśtawka typu „bocianie gniazdo” 

Wymiary urządzenia: 

- długość – 320 cm 

- szerokość – 240 cm 

- wysokość – 220 cm 

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 520 x 780 cm 

1.4.5 Huśtawka podwójna z liną wspinaczkową  

Huśtawka podwójna z liną wspinaczkową np. „Bartuś” lub inna parametrowo równoważna, nie gorsza i spełniająca obowiązujące normy i 

przepisy. 

Wymiary urządzenia: 

- długość – 400 cm 

- szerokość – 240 cm 

- wysokość – 220 cm 
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 775 x 780 cm 

1.4.6 Huśtawka typu „ważka”  

Wymiary urządzenia: 

- długość – 320 cm 

- szerokość – 35 cm 

- wysokość – 100 cm 
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 520 x 235 cm 

1.4.7 Huśtawka typu „ważka sprężynowa” 

Wymiary urządzenia: 

- długość – 160 cm 

- szerokość – 35 cm 

- wysokość – 70 cm 
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 360 x 235 cm 

1.4.8 Karuzela tarczowa z siedziskiem 

Wymiary urządzenia: 

- długość – 150 cm 

- szerokość – 150 cm 

- wysokość – 80 cm 
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 550 x 550 cm 

1.4.9 Zjazd linowy 

Wymiary urządzenia: 

- długość – 2600 cm 

- szerokość – 250 cm 

- wysokość – 350 cm 

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 2900 x 600 cm 

1.4.10 Tablica informacyjna (regulamin placu zabaw)  

Wymiary urządzenia: 

- długość – 60 cm 

- szerokość – 15 cm 

- wysokość – 230 cm 

1.4.11 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 spowodować kontuzje i ustabilizowane. Podłoże po wyprofilowaniu  

i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. 

Montaż elementów małej architektury należy wykonać sposobem ręcznym na terenie placu budowy, chyba że producent przewiduje inne 

sposoby jego wykonania. Zaleca się by wszystkie elementy były montowane pod nadzorem producenta danego urządzenia. Elementy należy 

rozmieścić zgodnie z projektem zagospodarowania terenu placu zabaw zachowując odpowiednie odległości między urządzeniami tak by 

spełnić wymogi bezpieczeństwa ich użytkowania. Po wykonaniu wszystkich robót należy dokładnie oczyścić teren placu zabaw z wszelkich 

pozostałości po procesie montażu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać warunków BHP.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 



 1.5 Nadzór techniczny 

Roboty ziemne i nawierzchniowe powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych. 

Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę i inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy,  

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.6 Materiał 

1.6.1 Wyposażenie placu zabaw – urządzenia zabawowe 

Konstrukcje zestawów, urządzeń, wykonane z drewna o przekroju kwadratowym 90x90 mm lub z drewna rdzeniowego toczonego  

o grubości od średnicy 60 do 120 mm, impregnowanego, zabezpieczonego impregnatem koloryzująco-grzybobójczym. Bariery, burty, 

boczki zjeżdżalni, daszki, bujaki oraz ścianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodpornej. Siedziska huśtawek kauczukowe  

z wkładem aluminiowym na ocynkowanych łańcuchach. Ślizgi zjeżdżalni wykonane z blachy kwasoodpornej z boczkami ze sklejki 

wodoodpornej. Słupy konstrukcyjne zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa. Urządzenia montowane na stalowych kotwach 

ocynkowanych ogniowo osadzonych na betonowych fundamentach. 

1.6.2 Piasek atestowany  

Piasek powinien być o frakcji drobnoziarnistej „miękkiej”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek należy przesiać  

do odpowiedniej wielkości, nie może on zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być również zbyt drobny  
i miałki, nie może się kurzyć. Warstwa piasku musi mieć co najmniej 20 cm głębokości.  

 

1.7 Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie. 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z terenu projektowanego placu zabaw za pomocą spycharek. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.  

1.8 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.9 Kontrola jakości robót 

1.9.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonanie końcowej kontroli należy wykonać zgodnie z normą i zaleceniami producentów ITB i producentów materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane.  

1.9.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 

1.9.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WT oraz instrukcjami zawartymi  

w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. 

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją kosztorysową.  

1.10 Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

1.11Odbiór robót 

Odbiór prac montażowych elementów małej architektury obejmuje: 

- sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robót (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii  

i warunków BHP), 

- sprawdzenie wykonania robót ze szczególnym uwzględnieniem stabilności i bezpieczeństwa użytkowania elementów 

zabawowych oraz estetyki montażu. Konieczna jest opinia na temat poprawności wykonania montażu przedstawiciela producenta 

danego urządzenia, 

- sprawdzenie powierzchni placu zabaw pod względem bezpieczeństwa jego użytkowania, 

- sprawdzenie rozliczenia materiałów i elementów przeznaczonych do prac montażowych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją  

oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy  

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

1.12 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

1.13 Przepisy związane 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1) SIWZ 

2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania 

4) normy 

5) aprobaty techniczne 

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - połączenia z fundamentami - projektowanie i wykonanie 

2) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

3) PN-EN 1176:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  

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

określonych prawem polskim. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

A-03.01.00 MAŁA ARCHITEKTURA   

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień 

ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU       CPV 45111291-4 

 

1. Mała architektura 

1.1 Wstęp 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie zakupu i montażu elementów małej 

architektury w ramach zadania „Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie fundamentów betonowych, 

- ławki z bali drewnianych z oparciami – 8 szt.,  

- ławki z bali drewnianych bez oparcia dł. 160 cm – 6 szt., 

- ławki z bali drewnianych bez oparcia dł. 200 cm – 8 szt., 

- drewniane wiaty turystyczne z ławo stołem – 2 szt., 

- metalowe stojaki na rowery – 3 szt.,  

- drewniane kosze na śmieci – 6 szt.,  

- drewniana przebieralnia plażowa – 1 szt., 

- betonowa przesłona pergoli śmietnikowej oraz przenośnych toalet – 20 mb. 

1.4 Opis warunków i wykonania robót 

1.4.1 Wykonanie fundamentów betonowych 

Fundamenty, pod urządzenia małej architektury, należy wykonać monolitycznie z betonu B20. Fundament betonowy wykonywany „na 

mokro” można wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia elementu w betonie, a jeśli temperatura w czasie 

wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 

1.4.2 Montaż ławek parkowych z oparciem  

Ławki z bali drewnianych z oparciami – 8 szt., zgodne z projektem technicznym lub pisemnym uzgodnieniem z Inwestorem. 

Montaż ławek do podłoża – mocowanie śrubami do fundamentów betonowych.  

Uwaga: urządzenia kotwić w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta 

1.4.3 Montaż ławki parkowej bez oparcia  

Ławki z bali drewnianych bez oparcia dł. 160 cm – 6 szt., oraz 

ławki z bali drewnianych bez oparcia dł. 200 cm – 8 szt., 

zgodne z projektem technicznym lub pisemnym uzgodnieniem z Inwestorem. 

Montaż ławki do podłoża – mocowanie śrubami do fundamentów betonowych.  

Uwaga: urządzenia kotwić w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta 

1.4.4 Montaż koszy na śmieci  

Drewniane kosze na śmieci – 6 szt - zgodne z projektem technicznym lub pisemnym uzgodnieniem z Inwestorem. 

Montaż koszy na śmieci do podłoża – mocowanie śrubami do fundamentów betonowych.  

Uwaga: urządzenia kotwić w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta 



1.4.5 Montaż stojaka na rowery  

Metalowy stojak na rowery (10  stanowisk) – 3 szt. - zgodny z projektem technicznym lub pisemnym uzgodnieniem z Inwestorem. 

Montaż stojaka na rowery do podłoża – mocowanie śrubami do fundamentów betonowych.  

Uwaga: urządzenia kotwić w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

1.4.6 Montaż drewnianych wiat turystycznych z ławostołem 

Drewniane wiaty turystyczne z ławostołem – 2 szt., zgodne z projektem technicznym lub pisemnym uzgodnieniem z Inwestorem. 

Montaż wiat do podłoża – mocowanie śrubami do fundamentów betonowych.  

Uwaga: urządzenia kotwić w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. 

1.4.7 Montaż drewnianej przebieralni plażowej  

Drewniana przebieralnia plażowa – 1 szt., zgodna z projektem technicznym lub pisemnym uzgodnieniem z Inwestorem. 

Montaż przebieralni do podłoża – mocowanie śrubami do fundamentów betonowych.  

Uwaga: urządzenia kotwić w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. 

1.4.8 Montaż betonowej przesłony pergoli śmietnikowej oraz przenośnych toalet  

Betonowa przesłona pergoli śmietnikowej oraz przenośnych toalet – 20 mb, zgodna z projektem technicznym lub pisemnym uzgodnieniem  

z Inwestorem. 

Ogrodzenie (wys. 2,0 m) wykonać z paneli żelbetowych pełnych o wymiarach 2,0 x 0,5 m zbrojonym prętem stalowym fi 6 mm o wzorze 

uzgodnionym uprzednio z Inwestorem. Słupki betonowe zbrojone do paneli ogrodzeniowych betonowych dł. 2,70m obetonowanych (beton 

B-10). Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne 

materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.5 Nadzór techniczny 

Roboty montażowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest 

systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę i inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

1.6 Materiał 

Urządzenia małej architektury, zgodnie z zestawieniem w punktach 1.4.2 – 1.4.8 

1.7 Sprzęt 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 

1.8 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano 00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



1.9 Kontrola jakości robót 

1.9.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonanie końcowej kontroli należy wykonać zgodnie z normą i zaleceniami producentów ITB i producentów materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane.  

1.9.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 

1.9.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WT oraz instrukcjami zawartymi  

w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. 

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją kosztorysową.  

1.10 Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

1.11 Odbiór robót 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją  oraz 

ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane.  

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

1.12 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

1.13 Przepisy związane 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1) SIWZ 

2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4) normy 



5) aprobaty techniczne 

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - połączenia z fundamentami - projektowanie i wykonanie 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

A-04.01.00 POMOST REKREACYJNY   

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień 

BUDOWA INFRASTRUKTURY WYPOCZYNKOWEJ NA TERENACH NADWODNYCH   CPV 45242000-5 

WODNE ROBOTY BUDOWLANE         CPV 45244000-9 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST- 02 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych 

związanych z budową pomostu rekreacyjnego wchodzącego w zakres zadania pod nazwą „Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem 

Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.3. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pomostu rekreacyjnego na jeziorze 

Głuszyńskim. Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót. 

Zaprojektowano pomost w kształcie litery T o łącznej długości 24,5 m (w głąb jeziora 24,5 m) i szerokości 2 oraz 3 m.  

Konstrukcję szkieletową pomostu stanowią: 

− ruszt palowy składający się z dwóch rzędów pali drewnianych, 

− kleszcze 7,6 x 15,5 cm łączące zespoły pali ( min. 22 cm), 

− dźwigary 14 x 14 cm jako belki podłużne przy pomoście o szerokości do 3 m, 

− pokład z bali gr. 5 cm. 

Dopuszcza się wykonanie palowania wykorzystując inne technologie, tzn. pale stalowe lub pale betonowe lub pale żelbetonowe jako 

alternatywne metody wykonania tych prac. 

1.4  Określenia podstawowe używane w SST . 

1.4.1 Pojęcia podstawowe. 

• Pomost - konstrukcja wsparta na palach, umożliwiająca przebywanie ludzi na pewnej wysokości nad lustrem wody (jeziora, 

rzeki); 

• Pomost rekreacyjny - konstrukcja na palach nad lustrem jeziora służąca do przebywania na nim ludzi w celach rekreacyjnych oraz 

do schodzenia po drabince do kąpieliska. 

1.4.2 Elementy podstawowe pomostu. 

• Pale drewniane należy wykonać z dłużyc drewna iglastego wgłębnie impregnowanego. Pale drewniane należy wykonać zgodnie  

z normą „Pale fundamentowe z drewna iglastego” i „Okucia pali drewnianych fundamentowych”. 

• Kleszcze projektuje się z bali 7,6 x 15,5 cm. Są to elementy drewniane jednorodne, bez połączeń. 

• Poprzeczki pośrednie – poprzeczki montowane prostopadle do podłużnic z profili C80 spawem pachwinowym gr. 3 mm. 

Poprzeczki pośrednie należy montować co 1,50 m (dokładnie w środku rozpiętości pomiędzy osiami pali). 

• Poszycie pomostu - pokład pomostu z bali sosnowych C-30, klasy II grubości 50 mm przykręcanych śrubami ocynkowanymi 

M12 kl. 4.8 poprzecznie w odstępach 1 cm opartymi na krawędziakach podłużnych o przekroju 14 x 14 cm. Bale należy układać 

na przekładce z dwóch warstw papy bitumicznej (w miejscu oparcia bali na podłużnicy C160). Tarcica użyta do budowy poszycia 



pomostów nie powinna być dostarczona o wilgotności większej niż 22-25%. Tarcicę należy zabezpieczyć przed sinizną  

przez kąpiele antyseptyczne. Zaimpregnować preparatem (głębokość wniknięcia preparatu minimum 3 mm), grzybo  

i owadochronnym a także uodparniającym drewno na wpływ wody. 

• Barierka - zabezpieczenie w części najdalej wysuniętej oraz równoległej do brzegu, od strony wody o wysokości 1,15 m  

od poszycia. Barierka składa się z: słupków drewnianych (sosnowych), okrągłych toczonych w rozstawie co 2,00 m i średnicy 

min. 80 mm, oraz szczebli drewnianych okrągłych o średnicy 30 mm (dwie poprzeczki na każdym przęśle barierki). 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 2.1 

2. Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
− Pale drewniane należy wykonać z dłużyc drewna iglastego wgłębnie impregnowanego. Pale drewniane należy wykonać zgodnie  

z normą „Pale fundamentowe z drewna iglastego” i „Okucia pali drewnianych fundamentowych”. Dopuszcza się wykonanie 

palowania wykorzystując inne technologie, tzn. pale stalowe lub pale betonowe lub pale żelbetonowe jako alternatywne metody 

wykonania tych prac. 

− Kleszcze projektuje się z bali 7,6 x 15,5 cm. Są to elementy drewniane jednorodne, bez połączeń. 

− Dźwigary – krawędziaki 14 x 14 cm. Dźwigary należy mocować śrubami do pali co trzecie przęsło, a w pozostałych przekrojach 

klamrami ciesielskimi. 

− Pokład – bale o grubości 5 cm, jednostronnie ostrugane i przybite do dźwigarów gwoździami. 

Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia Inspektora 

nadzoru. 

2.2  Składowanie materiałów. 

Pale składować należy na równym podłożu na drewnianych podkładach i przekładkach, ułożonych prostopadle do osi pali. Stos należy 

zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się pali przy pomocy drewnianych wsporników. Pozostałe profile stalowe składować na 

równym podłożu również na drewnianych podkładkach o równej grubości. 

Krawędziaki i deski składować na równym podłożu na drewnianych legarach opartych o słupki betonowe i przekładkach w sztaplach. 

Wysokość układania stosów i sztapli nie powinna przekraczać 1,5 m. 

3   Sprzęt. 

3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

3.2  Sprzęt do wbijania pali. 

Zagłębianie pali w grunt wykonane będzie za pomocą młota wolnospadowego z kafarem. Młot wolnospadowy to stalowy blok w kształcie 

prostopadłościanu wyposażony w uchwyty łączące je przesuwnie z prowadnicami, po których unoszone są na wysokość 3,0 m wciągarką 

mechaniczną. Kafar składa się z prowadnic zwanych potocznie świecami, podstawy i wciągarki. Kafar może być ustawiony na lodzie (przy 

odpowiedniej grubości lodu) lub zamontowany na pontonie albo pływakach    (w przypadku realizacji pomostu poza okresem zimowym). 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące  transportu podczas prac budowlanych na budowie podano 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2 Transport pali  

Transport pali i profili o długości nie przekraczającej nie przekraczającej długości skrzyni samochodu + 1,0 m może odbywać się 

samochodem skrzyniowym. 

Pale i elementy dłuższe należy przewozić samochodem specjalistycznym do przewozu dłużyc. 



4.3 Transport krawędziaków i bali. 

Krawędziaki, bale i deski będą przewożone samochodem skrzyniowym. Należy pamiętać aby wolne końce desek czy krawędziaków 

wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1,0 m. 

5 Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w rozdziale 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

5.2 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• Ustalić miejsce placu budowy 

• Ustalić miejsce składowania materiałów 

• Ustalić lokalizację reperu i jego rzędne 

• Wytyczyć oś budowli 

• Uporządkować dostęp do miejsca budowy 

5.3 Roboty montażowe 

5.2.1 Warunki ogólne 

Pale zabijać zgodnie z projektem w odniesieniu do wytyczonych osi pomostu do właściwych rzędnych +0,15 m. 

Do budowy pomostu mogą być użyte tylko materiały bez wad nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć. 

5.3.2  Wytyczne montażu poszczególnych elementów. 
Po zabiciu pali i przycięciu  ich do właściwej rzędnej montować elementy w następującej kolejności: 

• Kleszcze 

• Dźwigary 

• Pokład 

• Barierka 

• Drabinki 

5.3.3 Kontrola jakości robót, odbioru robót, rozliczenie robót. 
Kontrola jakości robót, zasady odbioru robót, rozliczenie robót podano w OST pkt. 6-9. 

6.   Dokumenty odniesienia. 

6.1   Ustawy. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

6.2  Rozporządzenia. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września   1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 



6.3 Przepisy i normy. 

1.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom II „Arkady" Warszawa 1998 r. 

2.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowli wodno-melioracyjnych" - Biuletyn „Melioracje wodne Nr 3 i 4 z 

1977 r. i 1978 r.). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz. 1263 - w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i 

urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

4. PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane.  Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 

5. PN - 83/B - 02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

6. PN - 81/B - 03150.00 do 03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 

UWAGA! 

W przypadku wystąpienia w przedmiarze robót, projekcie budowlanym lub specyfikacji nazw własnych (pochodzenie, producent, itd .) 

należy uznać, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co 

wskazany w dokumentacji budowlanej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego 

w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 

Nazwy własne w dokumentacji budowlanej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robót nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je 

traktować, jako materiały przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych materiałów występujących w dokumentacji 

budowlanej. 
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STWiOR stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są podstawą, 

której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują wymagania ogólne i szczegółowe dla następujących robót, instalacji, sieci  

i urządzeń elektrycznych: 

- zalicznikowej linii zasilającej projektowaną szafkę oświetleniową, 

- zewnętrzne, zalicznikowe instalacje elektryczne - kablowa linia oświetlenia Plaży j. Głuszyńskiego w miejscowości Topólka. 

 
1.1. Informacja o terenie budowy i robót. 

Terenem budowy i robót jest obiekt istniejący. 
 

1.2. Określenia 
Użyte w projekcie budowlanym określenia zastosowanych materiałów i aparatów  elektrycznych oznaczają : 

a) SO – projektowana szafka oświetleniowa, 

b) punkt przyłączeniowy - istniejąca szafka zasilająca, wyposażona w trakcie robót w zabezpieczenie zwarciowe wlz w kierunku 
projektowanej szafki oświetleniowej SO, 

c) Kabel – kabel elektroenergetyczny miedziany o ilości żył 5, w izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie 0,6/1,0 kV, 

d) Rury ochronne – osłony rurowe do ochrony kabli w normalnych warunkach terenowych, wykonane z polietylenu, np. wg katalogu 
AROT POLSKA, 

 

1.3. Warunki ogólne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej opisanej w niniejszej specyfikacji.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów 

instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych 
wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.  

3. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych wewnętrznych w punktach 

wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją 
projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi  

i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 

z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 
4. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony kosztami demontażu tego 

urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 

5. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. 
Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne 

zatwierdzenie przez Dział Inżynierski Inwestora, zgodnie z pkt. 3.4. 

6. Rysunki i część opisowa są w elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie zagadnienia ujęte w części 
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były 

ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien 

wyjaśnić Działem Inżynierskim Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek 

zmian lub odstępstw. 

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację 

zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby 
spełniać obowiązujące przepisy. 

8. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz 

protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również 
deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej zewnętrznej 
instalacji elektrycznej. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. 
Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym przed 

złożeniem oferty, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. 
Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. 

 

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi : 

− dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji, 

− dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą,, uszkodzeniem lub innymi czynnikami 

mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń, 

− montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń 

− dostawa i montaż instalacji tras kablowych oraz kabli i przewodów wchodzących w skład instalacji elektrycznej, 

− wszelkie fundamenty, zarówno prefabrykowane dostarczane razem ze słupami oświetleniowymi jak i wylewane 

bezpośrednio na budowie, a także wymagane konstrukcje wsporcze wchodzą w skład zakresu Wykonawcy robót 



elektrycznych. Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich fundamentów i konstrukcji wsporczych w taki 

sposób aby były one trwałe i pewne, 

− wykonanie wszelkich otworów, a także uszczelnienie tych otworów przy przejściach masami o odpowiedniej klasie 

szczelności, 

− wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych a w szczególności instalacji uziemiającej oraz 

połączeń ekwipotencjalnych wszelkich konstrukcji stalowych w obiekcie, 

− dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia wyników tych pomiarów  

do odbiorów instalacji 

− przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych 

rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora, a odstępstwa oraz ewent. zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane  

z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji elektrycznej winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia  

do realizacji tego typu robót i gwarantującemu wysoką jakość oraz terminowość wykonania. 
 

1.5. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny musi się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej 
oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Wykonawcę lub Inżyniera robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem  
do robót. Ponadto Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny powinny się dokładnie zaznajomić ze szczegółowymi wymaganiami dostawców 

urządzeń oraz z warunkami montażu tych urządzeń. 

Niezbędne jest również zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia przy składaniu zamówień na poszczególne urządzenia i osprzęt aby nie 
powodować przestojów podczas wykonywania robót. Brak dostaw określonych materiałów, urządzeń czy osprzętu nie może być podstawą 

do opóźnień w procesie wykonawstwa. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych urządzeń, elementów instalacji lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na jakość instalacji oraz odbiegających od wymaganych standardów należy uzyskać akceptację 

zarówno Zamawiającego jak i Projektanta. 

 
1.6. Wymagania formalne 

Do wykonania instalacji elektrycznej należy zastosować osprzęt posiadający dopuszczenie do stosowania w budownictwie, od 1maja 2004r. 

za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent : 

− dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności 

− wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, 

zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane 

z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu 

Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne 

− oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami 

− wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach  

w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne – certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty  

i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

 

1.7. Źródła uzyskania materiałów. 

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych materiałów, atestach, wynikach badań laboratoryjnych i próbek  

do akceptacji zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  

że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób 
materiałów i wyrobów otrzymanych z danego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają wymagania. W przypadku 

realizacji robót z funduszów 

Unii Europejskiej wymagane są świadectwa, że użyte materiały pochodzą z krajów należących do UE. 
 

1.8. Wymagania przy zamianie materiałów. 

Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie cen. Wykonawca robót elektrycznych może 
zaproponować materiały innej marki, posiadające te same lub lepsze charakterystyki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia przez 

kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

W dokumentacji projektowej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych 
do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków 

przedstawiających wygląd. wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji 

wielokrotnie zaznaczono, stanowi± przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. 
Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego 

określenia ich charakterystyki. 

Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod 

względem: 

− gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 

− charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

− charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału); 

− parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 

− parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.); 

− wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne  

i świadectwa zgodności z Polską Normą. 

Zwrot „równoważny” oznacza możliwość uzyskania efektu, który sobie założył zamawiający i opisał w dokumentacji oraz w S.I.W.Z.  
za pomocą odmiennych rozwiązań technicznych. 



Gdy oferowane przez wykonawcę produkty będą gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający obowiązany będzie 

do odrzucenia jego oferty. 

Gdy wykonawca oferuje przedmiot równoważny, obowiązany jest do wskazania wraz z ofertą opisu: 

− pozycji równoważnych z podaniem producentów tych artykułów; 

− parametrów indywidualizujących towar wraz ze wskazaniem, iż wykonawca razem z ofertą. ma złożyć potwierdzenie 

równoważności np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem. 

W przypadku wątpliwości w stosunku do równoważnych artykułów zamawiający będzie obowiązany do wezwania wykonawcy celem 

złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień treści oferty. Ponadto warto zaznaczyć, że ciężar udowodnienia równoważności będzie 
spoczywał na wykonawcy i to on będzie obowiązany do wskazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania zamawiającego 

(art. 30 ust. 5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako złożonej niezgodnie z 

warunkami postawionymi przez zamawiającego. 
To właśnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

 
2.  Sposób rozwiązania instalacji elektrycznych zasilających 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem zewnętrznej instalacji 

elektrycznej zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i obejmują: 

− Zabudowanie projektowanej szafki oświetleniowej SO oraz wykonaniu do niej zalicznikowego przyłącza NN ,    

− Zabudowanie  słupów oświetleniowych, 

− Wykonanie linii kablowych oświetleniowych z zastosowaniem kabli  trójżyłowych, miedzianych, w izolacji z tworzywa,  

− Wykonaniu uziemienia zacisku PE linii zasilającej projektowaną szafkę SO oraz wykonanie linii uziemiającej projektowane słupy - 

bednarka w wykopie,  

− Wykonaniu fundamentów pod montowane aparaty elektryczne, 

− Dokonaniu sprawdzenia wykonanych instalacji i wybudowanych linii zasilających, wykonać wszystkie niezbędne pomiary instalacji, 

zgodnie z opracowaniem pn. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty Instalacyjne 

− Sporządzeniu dokumentacji powykonawczej. 

 

3.   Zasady prowadzenia prac montażowych 

 
3.1.  Układanie kabli oświetleniowych i stawianie słupów oświetleniowych 

Rozpoczęcie prac ziemnych jest możliwe na podstawie pozwolenia na budowę. 

Przed rozpoczęciem wykopów należy : 

− Dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rowu kablowego, 

− Dokonać zgłoszenia w instytucjach branżowych o zamiarze rozpoczęcia prac, 

− Prowadzenie prac w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń technologicznych prowadzić po uprzednim 

uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych urządzeń, z zachowaniem warunków określonych przez użytkownika, 

− Uzgodnić zakres i termin ewentualnych wyłączeń istniejących elementów poziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu, 

− Oznaczyć i zabezpieczyć trasę robót, 

− Przygotować miejsce na składowanie nadmiaru ziemi z wykopu, 

− Wykopy prowadzić ręcznie odkładając ziemię poza obrys wykopu.  

− Przygotować miejsce na składowanie materiałów pomocniczych ( rury ochronne, piasek, folia ), 

− Rów kablowy wykonywać, kopiąc go ręcznie do głębokości 0,80 m poniżej planowego poziomu terenu. Szerokość dna wykopu 40 cm 

dla jednego kabla, 60 cm dla linii wielokablowej. Dno rowu wyrównane, bez gruzu, kamieni, korzeni. 

− Na dnie rowu nasypać 10 cm warstwę piasku zwykłego, drobnoziarnistego, bez ciał obcych. 

− Ułożyć rury ochronne w miejscach zgodnych z planem tras kablowych oraz dodatkowo wszędzie tam, gdzie występują elementu 

podziemnej infrastruktury technicznej, które na planie tras kablowych nie zostały geodezyjnie umieszczone. 

− Przy pracach ziemnych w pobliżu istniejącego drzewostanu, w przypadku braku możliwości wykonania obejść w odległości  

min. 1,0 m od pnia drzewa, trasę kabla prowadzić pod nadzorem służb konserwacji przyrody, pomiedzy systemem korzenny, 

przewidując ułożenie na tym odcinku kabla w rurze ochronnej pcw. Szczególną uwagę zwrócić na to, by nie uszkodzić systemu 

korzeni drzewa.  

− Wytyczyć geodezyjnie i zlokalizować projektowane stanowiska słupowe, 

− Dokonać niezbędnej korekty w obrysie wykopu i przygotować stanowisko pod słup oświetleniowy, 

− Na dnie wykopu, pod słup oświetleniowy wylać fundament betonowy, który zabezpieczyć dwukrotnie lakierem asfaltowym przed 

korozją, 

− Przed zamontowaniem słupa należy skompletować na poszczególnych stanowiskach zakresu robót odpowiednie elementy po 

uprzednim skontrolowaniu ich stanu oraz ustalić dokładnie miejsce i kierunek ułożenia montowanego słupa w stosunku do osi linii, 

− Posadowienia słupa powinny być zabezpieczone przed  erozją do wysokości co najmniej poziomu projektowanego terenu. 

 

3.2.   Montaż elementów oświetlenia zewnętrznego 

Na montaż elementów oświetlenia zewnętrznego składa się : 

− Wciągnięcie przewodów w słup, 

− Zamontowanie kompletnej oprawy oświetleniowej na słupie. Przed zamontowaniem opraw należy sprawdzić  ich działanie oraz 

poprawność połączeń, Oprawy montować w sposób trwały. Przez mocowanie w sposób trwały rozumie się skręcenie  na śruby z 

podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób równorzędny pod względem mechanicznym, umożliwiający wymianę opraw.  

− Podłączenie przewodów do oprawy i do złącza IZK słupa. Kable zasilające oprawę powinny być podłączone do zacisków 

przyłączeniowych oprawy w taki sposób, aby przewód ochronny miał połączenie z korpusem zewnętrznym oprawy, a przewód 
neutralny z trzonkiem lampy, a przewód fazowy ze stykiem środkowym (stopka lampy). Źródła światła należy założyć po całkowitym 

zainstalowaniu opraw oświetleniowych. Instalowane oprawy muszą być czyste. 

− Zabudowanie w złączu fazowym IZK wymaganego zabezpieczenia, 

− Wykonanie uziemienia zacisku PE linii zasilającej słup ( w przypadku słupa określonego na planie i schemacie linii oświetleniowych) 

− Sprawdzenie linii zasilającej oprawy, 

− Sprawdzenie pomiarem rezystancji uziemienia zacisku PE, 



− Sprawdzenie pomiarem skuteczności ochrony przed porażeniem. 

Prace prowadzić przy użyciu sprawnego techniczne samochodowego podnośnika hydraulicznego, przez osoby posiadające odpowiednie, 

potwierdzone aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacje do prowadzenia prac na wysokościach, przestrzegając obowiązujących w tym 
zakresie prac BHP. 

Teren pod stanowisko podnośnika hydraulicznego należy wyrównać i zagęścić. 

Teren wokół stanowiska podnośnika hydraulicznego musi być wyłączony z ruchu osób nieuprawnionych, ogrodzony i odpowiednio 
oznakowany. 

 

3.3.  Układanie kabli zewnętrznych NN - przyłącze do szafki SO 
       Rozpoczęcie prac ziemnych jest możliwe na podstawie pozwolenia na budowę. 

       Przed rozpoczęciem wykopów należy : 

− Dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rowów kablowych, 

− Dokonać zgłoszenia w instytucjach branżowych (Rejon Energetyczny) o zamiarze rozpoczęcia prac, 

− Prowadzenie prac w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń technologicznych prowadzić po 

uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych urządzeń, z zachowaniem warunków określonych przez użytkownika, 

− Uzgodnić z Inwestorem zakres i termin ewentualnych wyłączeń istniejących elementów podziemnego i naziemnego uzbrojenia 

terenu, 

− Oznaczyć i zabezpieczyć trasę robót, 

− Przygotować miejsce na składowanie nadmiaru ziemi z wykopu, 

− Wykopy prowadzić ręcznie odkładając ziemię poza obrys wykopu.  

− Przygotować miejsce na składowanie materiałów pomocniczych ( rury ochronne, piasek, folia ), 

− Rów kablowy wykonywać, kopiąc go ręcznie do głębokości 0,80 m poniżej planowego poziomu terenu. Szerokość dna wykopu  

40 cm. Dno rowu wyrównane, bez gruzu, kamieni, korzeni. 

− Na dnie rowu musi znajdować się 10 cm warstwa piasku zwykłego, drobnoziarnistego, bez ciał obcych. 

− Ułożyć rury ochronne w miejscach zgodnych z planem tras kablowych oraz dodatkowo wszędzie tam, gdzie występują elementu 

podziemnej infrastruktury technicznej, które na planie tras kablowych nie zostały geodezyjnie umieszczone. 

− Przy pracach ziemnych w pobliżu istniejącego drzewostanu, w przypadku braku możliwości wykonania obejść w odległości min. 

1,0 m od pnia drzewa, trasę kabla prowadzić pod nadzorem służb konserwacji przyrody, pomiędzy systemem korzenny, 
przewidując ułożenie na tym odcinku kabla w rurze ochronnej pcw. Szczególną uwagę zwrócić na to, by nie uszkodzić systemu 

korzeni drzewa.  

− Kabel w wykopie układać linia falistą, odwijając go z górnej części bębna kablowego zawieszonego na sztywnej osi metalowej 

(wałek a nie rura), umieszczonej w otworze bębna i zaopatrzonej w nastawne kołnierze, uniemożliwiające przesuwanie się bębna po 

wałku. 

− Kabli nie należy układać jeżeli temperatura kabla i otoczenia jest niższa niż 5 stopni C, 

− Zastosowane rury i przepusty ochronne winny mieć średnicę otworu nie mniejszą niż 1,5 x średnica zewnętrzna kabla, 

− Po wciągnięciu kabla w rurę ochronną, końce rury należy uszczelnić materiałem włóknistym i zaprawą silikonową, 

− Ułożony kabel zaopatrzyć w oznaczniki kablowe, umieszczane co 10 m w trasie oraz dodatkowo na załomach trasy, przy mufach, 

złączach, skrzyżowaniach oraz przy rurach ochronnych i przepustach kablowych, 

− Minimalne promienie R zginania kabli w zależności od średnicy zewnętrznej kabla d, dla kabli wielożyłowych z izolacją z tworzyw 

sztucznych wynoszą  :  R = 20 x d, 

− Przy układaniu kabla przewidzieć pozostawienie zapasów kabla w ilości 1,5 m przy wyjściu i wejściu do słupa oraz do szafki SO, 

− Przed zasypaniem zgłosić kabel do odbioru częściowego, 

− Przygotowany kabel w wykopie należy przysypać 10 cm warstwą piasku zwykłego, drobnoziarnistego, a następnie 15 cm warstwą 

gruntu rodzimego, ubijając poszczególne warstwy, 

− W następnej kolejności ułożyć w wykopie folię pcw koloru niebieskiego o szerokości nie mniejszej niż 20 cm dla jednego kabla, 

− Rów kablowy zasypywać warstwami gruntem rodzimym, ubijając poszczególne warstwy, 

− Podejście do skrzynek zasilająco-sterujących oczyszczalni i przepompowni wykonać zgodnie z DTR urządzeń, układając linie 

zasilające w rurkach z tworzywa, na konstrukcji obiektów, 

− Do łączenia kabli stosować osprzęt kablowy spełniający wymogi polskiej normy PN-E/-06401, 

− Przygotować dokumenty niezbędne do odbioru  końcowego, a w szczególności  

a) Umowy wraz jej późniejszymi ewentualnymi uzupełnieniami i zmianami, 
b) Protokołów i zaświadczeń o wykonanych próbach montażowych, 

c) Protokołów odbioru częściowego odcinków robót, 

d) Dziennika Budowy, 
e) Protokołów pomiarów kabli, 

f) Protokołów pomiarów skuteczności ochrony, 

g) Protokołów pomiarów rezystancji uziemień. 
Wszystkie prace kablowe prowadzić w sposób zgodny z aktualna polską normą PN-E/05125, SEP-E-0001, PN-IEC-30364,  przepisami BHP 

i ppoż oraz przepisami PBUE. 

 
3.4. Montaż szafki SO 

W celu prawidłowego przygotowania i montażu szafek oświetleniowych należy : 

− Przygotować plac robót poprzez jego wyłączenie z ruchu osób pieszych, należyte ogrodzenie i oznakowanie, 

− Uzgodnić z Rejonem Energetycznym czas i sposób wykonania włączenia układu szafki SO do złącza sieci energetycznej, zgodnie  

z warunkami przyłączenia do sieci, 

− Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia oraz opracowanym projektem budowlanym, dokonać wytyczenia stanowiska pod 

projektowaną szafkę. Szafkę lokalizować na fundamencie wylewanym na budowie (w fundamencie zabezpieczyć odpowiednią ilość 
przepustów rurowych – rura z tworzywa, dla potrzeb linii zasilających wyprowadzanych z szafki SO). Parametry obudowy szafki 

SO zgodne z projektem., 

− Połączenia pomiędzy złączem a szafką wykonać kablem cu o przekroju nie mniejszym niż przekrój linii odbiorczych, układanym  

w ziemi, wg takich samych zasad jak kabel oświetleniowy, 

− Przy wyjściu ze złącza oraz przy wejściu do szafki pozostawić zapas kabla w ilości 1,5 m, 

− Kabel na całej długości układać w rurze ochronnej z tworzywa, 



−  Z szafki wyprowadzić obwód kablowe, oświetleniowy.  Na kablu założyćoznaczniki kablowe, a urządzenie zabezpieczająco-

rozdzielcze trwale opisać szyldzikiem, 

− Aparaturę rozdzielczą i sterowniczą umieszczoną w szafce zabudować w sposób zgodny z polską normą PN-E/05009, PN-IEC 

30364. W szczególności należy zwrócić uwagę na trwałość i prawidłowość wykonywanych połączeń, pewny sposób montażu 

aparatów w obudowach, założeniu wszelkich zdjętych na czas montażu osłon izolacyjnych, wykonanie połączeń ochronnych, 
prawidłową kolorystykę przewodu neutralnego i ochronnego. 

Dokonać uziemienia zacisku PE linii zasilającej szafkę. 

− Przygotować dokumentację powykonawczą, 

− Dokonać pomiaru rezystancji kabli oświetleniowych dla obwodów wychodzących z szafki oświetleniowej, 

− Dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony p.porażeniowej, 

− Dokonać sprawdzenia rezystancji uziemienia zacisku PE. 

 

3.6.  Montaż elementów instalacji zewnętrznych 

Na montaż elementów instalacji elektrycznych wewnętrznych składa się : 

− Montaż szafki oświetleniowej SO, 

− Wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie tras linii kablowych,  

− Wytyczenie stanowisk słupów oświetleniowych, 

− Montaż prefabrykowanych fundamentów w wykopie, 

− Wylanie fundamentu pod szafkę SO, z umieszczeniem odpowiednich przepustów rurowych (rury z twardego tworzywa), 

− Wciągnięcie kabli zasilających w rury ochronne. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: : 

- przygotowanie wykopów, 
- rozwinięcie przewodu 

- sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 

- odmierzenie i cięcie 
- wprowadzenie końców przewodów do tabliczek słupowych, tabliczek zaciskowych, itp., 

- oznaczenie kabli na obu końcach zgodnie z adresami umieszczonymi na liście adresowej, 

- zabezpieczenie przejścia przewodów kabelkowych przez fundamenty, 
- ułożenie przewodów w sposób umożliwiający łatwość ich wymiany. 

Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane przez producenta (marka), posiadać 

kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami, tj.: 
- przewód neutralny N – kolor niebieski 

- przewód ochronny PE – kolor żółto-zielony 

- przewód fazowy L1 – kolor brązowy 
 

Wykonanie niezbędnych pomiarów, 

Prace prowadzić przez osoby posiadające odpowiednie, potwierdzone aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacje, przestrzegając 
obowiązujących w tym zakresie prac BHP. 

Po ułożeniu kabli posadowieniu słupów i zamontowaniu osprzętu, ale przed zasypaniem należy sprawdzić: 

- czy ułożone kable (rodzaj, liczba, przekrój żył) jest zgodny z dokumentacją techniczną. 
- odległości między kablami 

- promienie łuków kabla na załamaniach trasy 

- czy na prostych odcinkach rowu kabel jest ułożony linią falistą 
- uszczelnienie rur i innych przepustów 

- oznaczenie kabli (liczba opasek i napisów na nich) 

- prawidłowość montażu przewodów ochronnych 
- uszczelnienie wyprowadzenia kabli NN z rur osłonowych. 

- Prawidłowości wykonania posadowienia i słupów oraz zabezpieczenia przeciwilgociowego 

- Prawidłowości wykonania uziemień    
 

3.7.  Uziemienie ochronne. 

Uziemieniu ochronnemu w liniach o napięciu wyższym niż 1 kV podlegają:  
− słupy stalowe ustawione w odległości mniejszej niż 20 m od granicy pasa drogowego publicznej drogi kołowej,  

− słupy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie rozproszonej, w odległości mniejszej niż 50 m od 

zamieszkałych budynków. 
Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń znajdujące się w linii, urządzenia oświetlenia 

zewnętrznego.  

Uziemienia ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.  

 

 
4. Uwagi końcowe 

 

4.1. Zasady kontroli i odbioru robót 
Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do : 

− zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikowi oraz 

zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 

prób i odbiorów częściowych instalacji elektrycznych oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem 

obiektu budowlanego do odbioru, 

− przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć również dokumentację 

powykonawczą dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w 
trakcie budowy, 

− zgłoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad, 



− przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem wykonawczym i 

warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o 

rozpoczęciu użytkowania. 
Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do : 

− reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i 

pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzą 

techniczną, 

− sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

− sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach 

technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

 
4.2.   Materiały i surowce 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyrobu o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych oraz 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności: 

− materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych  

− wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 
 

4.3.  Urządzenia 
Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonywania prac instalacyjnych związanych 

z transportem, montażem oraz pomiarami instalacji. Konieczne będzie wykonywanie instalacji na wysokościach, dlatego też niezbędne jest 

posiadanie podnośników samojezdnych umożliwiających podwieszanie korytek kablowych, opraw oświetleniowych itp. w ilości 
zapewniającej odpowiednią dynamikę prac w celu zapewnienia terminowości oddawania prac. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą 

być w pełni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor nadzoru. 

Roboty elektroenergetyczne będą prowadzone przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15·m3  

- Koparkarko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3  

- Podnośnik montażowy PHM samochodowy  
- Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) 

- żuraw samochodowy 4·t  

 
4.4. Transport  materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub odkształceń przewożonych 

materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość 
środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniami Nadzoru terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować 
sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robót. 

Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed  

przewróceniem oraz przemieszczeniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -

15C. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń 

wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 

aparaturę i urządzenia ostrożnie załadować i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.    
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub odkształceń przewożonych 

materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie 

ruchu pojazdu. 
Środkami transportu przewidziane do stosowania: 

- Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM)  

- Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t 
- Przyczepa do przewożenia kabli 4-7·t 

- Samochód dostawczy do 0.9·t  

- Samochód skrzyniowy do 5·t  
 

4.5 Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 

wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości wykonywania 

poszczególnych prac jak również na pozostałe branże. Harmonogram ułożenia instalacji w hali sprzedaży ma istotny wpływ na prace 

związane z układaniem posadzki. Ponadto wspólnie z inspektorem należy stworzyć harmonogram wykonania robót pomieszczeń 
priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu. 

 

 
 

 



4.6  Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania 

pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie 
Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i 

Użytkownika. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

− Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostają odrzucone. 

− Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznej podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją i przepisami 

- poprawnego montażu 

- kompletności wyposażenia 

- poprawności oznaczeń 

- braku widocznych uszkodzeń 

- należytego stanu izolacji 
- skutecznej ochrony od porażeń 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. 

Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rzędne 
posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie powinno obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być 

zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-0628. 
Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów 

ziemnych należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu. 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu  w zakresie: 
- lokalizacji, 

- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 

- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku,  
- stanu antykorozyjnego powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 

- zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 

Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych a po 
zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. 

Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej. 
 

 

4.7.   Odbiór robót 
4.7.1. Odbiór techniczny, częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz 

robót podlegających zakryciu a w szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące 
dokumenty : 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo – 

odbiorcze, 

− dziennik Budowy, 

− dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 

 

4.7.2. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy 

przedłożyć następujące dokumenty : 

− wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− zaktualizowaną dokumentację techniczną. 

 

4.8.  Podstawa Płatności. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST w oparciu  umowę zawartą ze 

Zleceniodawcą oraz w oparciu o protokoły odbioru faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz ocenę jakości robót i ocenę jakości 

użytych materiałów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup kompletu materiałów i urządzeń (szafki SO, aparatury, osprzętu elektrycznego, kable, przewody itp.), 

- podłączenie szafki SO do sieci elektroenergetycznej 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych 

- roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne 

- oznakowanie i zabezpieczenie robót 
- wykonanie linii kablowej NN  

- wykonanie linii oświetleniowej  

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań i prób 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 

- prace porządkowe 
 

 

 



4.9.      Normy 

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących norm i przepisów (normy aktualne w 

dniu opracowania, zweryfikować przy sporządzaniu dokumentacji) 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
PN-E-04700:1998/ Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych 

PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze 
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 

ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 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. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 

 
Są to podstawowe wymagania odnośnie instalacji elektrycznych i urządzeń oraz standardy dla materiałów instalacyjnych i wyposażenia. 

Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem urządzeń wykonawca winien 

przeprowadzić pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia, pomiary oporności izolacji, pomiary oporności instalacji odgromowej i 
standardowe przeglądy. Ponadto obsługa winna przeprowadzać powyższe pomiary w określonych przepisami przedziałach czasowych. 

Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko przez uprawnione 

osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac 
Kontraktor winien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób i 

winien wykonywać ją w sposób nie zagrażający życiu stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze 

zalecenia  Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarządzenia. 
Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są: 

− Transport, przyjmowanie materiałów i warunki ruchu 

− Prace przeprowadzane w pobliżu napięcia elektrycznego 

− Prace związane z urządzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10) 

− Pomiary elektryczne 

− Prace związane z oświetleniem placu budowy 

− Obecność prac komunalnych 

− Podłączenia do istniejących urządzeń 

− Użycie maszyn i urządzeń 

Maszyny winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich 

lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być zastosowane lecz tylko w szczególnie wyraźnych przypadkach. 

Wymagana jest pełna analiza adekwatnych dokumentów i standardów pod względem ich stosowania. 
 

 

 
4.9  Przepisy związane 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie 
założonych parametrów technicznych. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania 

projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia 
zmian do realizacji. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wykonawca jest zobligowany do przeglądu zawartości dokumentacji projektowej i dokonać sprawdzenia przygotowanych komentarzy  

z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność  za wykonane prace wykonane przez niego jak również 
podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecającym i projektantem. Rozbieżności  

w wykonawstwie w stosunku do projektu mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecającym i projektantem. Wykonawca jest 

zobligowany do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na prefabrykację (np. rozdzielni 6kV) do 
kompetentnej specjalistycznej jednostki w celu uzyskania zatwierdzenia i przeprowadzenia procedury zatwierdzającej. Zadaniem 

Kontraktora jest zabezpieczenie wszystkich niezbędnych urządzeń koniecznych do zasilania placu budowy w energię elektryczną. 

Osobą odpowiedzialna za prawidłowe i zgodne ze wszystkimi związanymi z zakresem prac przepisami jest kierownik robót elektrycznych. 
Kierownik robót elektrycznych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje uprawniające go do kierowania robotami elektroenergetycznymi 

(uprawnienia budowlane wykonawcze oraz grupa SEP min do 1 kV). 

Wszystkie zabudowane urządzenia i aparaty elektryczne, oprawy, wysięgniki, obudowy, kable i przewody energetyczne muszą posiadać 
odpowiednie certyfikaty i świadectwa wyrobów. 

Na tablice rozdzielcze wykonawca robót elektrycznych musi dostarczyć świadectwo wyrobu. 


