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ST-O WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. WSTĘP. 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-

montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 

prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót.  

Specyfikacja Techniczna ( ST ) ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na 

podstawie dokonanego zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania 

pozwolenia na ich wykonanie. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty na podstawie, których można określić 

szczegółowo zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania obiektu. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: 

,,Zwiększenie jakości nauczania i poprawia zdrowia uczniów poprzez modernizację i 

doposażenie infrastruktury dydaktycznej i sportowej w Gminie Smyków”  
 

1.2. Niektóre określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycję w imieniu, którego z 

upoważnienia może występować np. Inwestor Zastępczy a dalej Nadzór Techniczny Inwestorski, 

Nadzór Autorski.  

Wykonawca- przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji.  

Roboty - budowa i prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

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

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

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

Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inwestora. 

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej i jeden komplety 

ST. 

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. Wykonawca winien wykonać 

dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 
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1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

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

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy 

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 

szczególności: 

 - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

robotami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 - fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inwestora tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. 

1.3.5. 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 wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 - utrzymywać Teren wykonywania robót w stanie bez wody stojącej, 

 - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

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

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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 - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków ostrożności i zabezpieczeń przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami łub substancjami toksycznymi, 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 - możliwością powstania pożaru, 

 - hałasem i drganiami. 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnione jednostki, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

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

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

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

1.3.8. 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' Inwestora i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 



5 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

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

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiać Inwestora. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy (drogi) w obrębie Terenu Budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń.  

1.3.10. 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 obowiązujących wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub w 

szczególnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiającym odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Zastosowane materiały posiadają właściwości użytkowe spełniające podstawowe wymagania i są 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie 

z Prawem Budowlanym, a w szczególności: 

 - certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 - dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polskimi 

Normami lub aprobatą techniczną, 

 - są umieszczone w wykazie wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytworzonych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 - są oznaczone znakowaniem CE. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane 

do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inwestora. 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

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

niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed użyciem materiału 

powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Używany sprzęt powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robót. 



7 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

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

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje po podjęciu prac przygotowawczych na terenie budowy: 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym zgłoszeniem. 

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

na które jest wymagane zgłoszenie właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 21 dni przed ich rozpoczęciem. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi i normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST.. 
 

5.2. Program organizacji robót i zapewnienie jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora projekt 

organizacji robót i zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST i innymi ustaleniami przekazanymi przez 

Inwestora. 
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5.3. 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. 

Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 
 

5.4. Badania i pomiary. 

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

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki. 
 

5.5. Badania prowadzone przez Inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały posiadające 

atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 
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5.7. Dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania 

budowlanego, protokoły przekazania Terenu Budowy, protokoły odbioru Robót, protokoły z 

narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania 

budowlanego, protokoły przekazania Terenu Budowy, protokoły odbioru Robót, protokoły z 

narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

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 i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Inwestora. 

 

6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT  

6.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

 - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 - odbiór częściowy, 

 - odbiór końcowy. 
 

6.2. 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 Inwestor. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

6.3. Odbiór częściowy. 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość. 

Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inwestora. W 

skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, 
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Kierownik Robót, Kierownicy Robót Specjalistycznych (podwykonawcy) i inne osoby powołane 

w skład komisji. 

Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w którym powinny być 

odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia . W 

protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót lub 

części obiektu.  
 

6.4. Odbiór końcowy. 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 

Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora. 

Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem 

dokonywanym przez użytkownika. 

Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten może 

korzystać z opinii komisji powołanej w tym celu przez Inwestora. 

Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub 

spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób 

oraz uzyskać od właściwych organów zaświadczenia. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić: 

 - zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami 

ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

- możliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (użytkownika). 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 

 - przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych robót 

budowlanych, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 

uzgodnieniami, 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i oddającego wykonane roboty budowlane i przez osoby biorące 

udział w czynnościach odbioru. 
 

6.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 - dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

 - specyfikacje Techniczne, 

 - uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
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 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

 - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 - zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

 - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

 - uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 - datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego Robót. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

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

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

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 

Polsce a w szczególności: 

 - Ustawa z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 (tekst jednolity). 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst jednolity). 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. 2000r. Nr 26, 

poz. 313. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 

- Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska Dz. U. 1994 r. Nr 49, poz. 

196-(tekst jednolity). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 

sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz. 

U. Nr 74, poz. 836 
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ST. 2 Siłownie zewnętrzne CPV 45112723-9 
 

1.0 WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla 

zadania pn.: ,,Zwiększenie jakości nauczania i poprawia zdrowia uczniów poprzez 

modernizację i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i sportowej w Gminie Smyków”  
 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu dostawę i montaż urządzeń 

siłowni zewnętrznej.  

Zakres robót objętych niniejszą SST : 

 - dostarczenie urządzeń,  

 - wykonanie dołów fundamentowych,  

 - obsadzenie fundamentów prefabrykowanych,  

 - zasypanie fundamentów z zagęszczeniem, 

 - montaż urządzeń: /wyroby gotowe fabrycznie wykończone/ 
 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

Fundament prefabrykowany – element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania 

podstaw urządzenia.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0.0 - 

Wymagania ogólne. 
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2.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE URZ ĄDZEŃ 

Biegacz 
Opis urządzenia: 
Wzmacnia mięśni kończyn dolnych, brzucha oraz mięśni w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. 
Poprawia funkcjonowanie krążeniowo- oddechowego oraz kształtuje koordynacje ruchową. 
Wspomaga również redukcje nadmiernej tkanki tłuszczowej. 
Typ:  Aerobowe 
Stopień trudności: łatwe 
Przeznaczenie: dla użytkowników w wieku powyżej 14 lat i/lub 140 cm wzrostu, 
Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg 
Liczba użytkowników:  1 
Sposób ćwiczenia: Chwyć rękoma za poręcz, ustaw stopy na podestach. Wyprostuj plecy i 
wykonuj naprzemienne ruchy nóg w przód i tył. 
Wymiary urz ądzenia: 
Wysokość: 135 cm 
Szerokość: 74 cm 
Długość: 120 cm 
Strefa użytkowania: 374 cm x 420 cm 
Wymagana nawierzchnia: dowolna 
Wysokość swobodnego upadku: 30 cm 
Konstrukcja urz ądzenia: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i 
grubości ścianki 3,6mm.Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i 
grubości ścianki 3,2mm.Zakończenia rur zaślepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy 
stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, 
łożyska zamknięte bezobsługowe. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące 
uderzenia. 
Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ściernej a następnie malowane 
proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki 
atmosferyczne i promienie UV. 
Urządzenie przykręcane do kotwy stalowej zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach. 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 
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Wyciskanie siedząc + prasa nożna + słup nośny  
 
Opis urządzenia: Wyciskanie siedząc 

Wzmacnia górne partie mięśni pleców, mięśnie kończyn górnych oraz mięśnie obręczy 
barkowej. Doskonale kształtuje górną część tułowia. 
Typ ćwiczeń: Siłowe 
Stopień trudności: Średnie 
Przeznaczenie: Dla użytkowników w wieku powyżej 14 lat i/lub 140 cm wzrostu, 
Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg 
Sposób ćwiczenia: Usiądź wygodnie na siedzisku, oprzyj plecy. Chwyć rękoma za dolną część 
uchwytów. Płynnym i zdecydowanym ruchem odepchnij je od siebie, nie 
blokując łokci. Powoli wróć do pozycji wyjściowej, 
przytrzymując łokcie blisko klatki. 
Wymiary urz ądzenia: 
Wysokość: 175 cm 
Szerokość: 110 cm 
Długość: 70 cm 
Strefa użytkowania: 410 cm x 370 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 
Konstrukcja urz ądzenia: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 
114,3 mm i grubości ścianki 3,6mm. Pozostałe elementy  rurowe wykonane z rur stalowych ¨48,3 
mm i grubości ścianki 3,2mm. Zakończenia rur zaślepione. Stopnice i siedziska wykonane z 
blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed 
odkręcaniem, łożyska zamknięte bezobsługowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce 
strumieniowo- ściernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą 
proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 
Opis urządzenia: prasa nożna 
Wzmacnia siłę mięśni uda, łydki, pośladów oraz dolne partie brzucha. Wzmacnia układ 
kostno-stawowy kończyn dolnych oraz obręczy biodrowej. 
Typ ćwiczeń: Siłowe 
Stopień trudności: Średnie 
Przeznaczenie: Dla użytkowników w wieku powyżej 14 lat i/lub 140 cm wzrostu, 
Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg 
Sposób ćwiczenia: Usiądź na siedzisku, oprzyj nogi na stopnicach. Prostuj nogi odpychając się 
od urządzenia i ponownie zegnij je w kolanach. Nie blokuj kolan. 
Wymiary urz ądzenia: 
Wysokość: 175 cm 
Szerokość: 100 cm 
Długość: 55 cm 
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Strefa użytkowania: 400 cm x 355 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 
Konstrukcja urz ądzenia: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 114,3 mm 
i grubości ścianki 3,6mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ¨48,3 mm i 
grubości ścianki 3,2mm. Zakończenia rur zaślepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy 
stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, 
łożyska zamknięte bezobsługowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce 
strumieniowo- ściernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą 
proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie zgodne z 
normą PN-EN 16630:2015-06 
 

                    Orbitrek wolnostojący  
 
Opis urządzenia: 
Wzmacnia siłę mięśni kończyn dolnych, brzucha oraz mięśnie w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. 
Poprawia funkcjonowanie układu krążeniowo- oddechowego oraz kształtuje koordynacje ruchową.   
wspomaga również redukcje nadmiernej tkanki tłuszczowej. 
Typ ćwiczeń: Aerobowe 
Stopień trudności: łatwe 
Przeznaczenie: dla użytkowników w wieku 
powyżej 14 lat i/lub 140 cm wzrostu, 
Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg 
Liczba użytkowników: 1 
Sposób ćwiczenia: 
Chwyć rękoma za poręcz, ustaw stopy na podestach. Wyprostuj plecy i wykonuj nnaprzemienne ruchy 
nóg w przód i tył.  
Wymiary urz ądzenia: 
Wysokość: 135 cm 
Szerokość: 74 cm 
Długość: 120 cm 
Strefa użytkowania: 374 cm x 420 cm 
Wymagana nawierzchnia: dowolna 
Wysokość swobodnego upadku: 30 cm 
Konstrukcja urz ądzenia: 
Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6mm. Pozostałe 
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubości ścianki 3,2mm. Zakończenia rur 
zaślepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki kołpakowe 
ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte bezobsługowe. Urządzenie 
wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane 
obróbce strumieniowo- ściernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą 
proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie przykręcane do 
kotwy stalowej zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach. 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 
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Narciarz wolnostojący 

Opis urządzenia: 
Kompleksowe ćwiczenie wzmacniające mięśnie kończyn dolnych, ramion, obręczy barkowej 
oraz mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha. Doskonale kształtuje sylwetkę oraz pomaga utrzymać 
prawidłową postawę ciała. 
Typ ćwiczeń: Aerobowe 
Stopień trudności: łatwe 
Przeznaczenie: Dla użytkowników w wieku powyżej 14 lat i/lub 140 cm wzrostu 
Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg  
Liczba użytkowników: 1 
Sposób ćwiczenia: Stań stabilnie na podestach, chwyć rękoma za uchwyty, wyprostuj plecy. 
Wykonuj naprzemienne, płynne ruchy nogami w przód i w tył, pomagając sobie rękami na 
zmianę ciągnąc i odpychając drążki. 
Wymiary urz ądzenia: 
Wysokość: 170 cm 
Szerokość: 110 cm 
Długość: 55 cm 
Strefa użytkowania: 410 cm x 355 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 20 cm 
Wymagana nawierzchnia: dowolna 
Konstrukcja urz ądzenia: 
Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6mm. 
Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubości ścianki 3,2mm. 
Zakończenia rur zaślepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. 
Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte 
bezobsługowe. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. 
Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ściernej a następnie malowane 
proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki 
atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie przykręcane do kotwy stalowej zamontowanej na 
stałe w betonowych fundamentach. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 
 

Rowerek wolnostojący 

Opis urządzenia: 
Wzmacnia mięśnie kończyny dolnej, głównie ud oraz mięśnie tułowia, w tym również mięśnie 
brzucha. Poprawia funkcjonowanie układu krążeniowo- oddechowego oraz kształtuje 
koordynacje ruchową. Wspomaga również redukcje nadmiernej tkanki tłuszczowej. 
Typ ćwiczeń: Aerobowe 
Stopień trudności: łatwe 
Przeznaczenie: Dla użytkowników w wieku powyżej 14 lat i/lub 140 cm wzrostu, 



17 

Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg 
Liczba użytkowników: 1 
Sposób ćwiczenia: usiądź na siodełku, chwyć rękoma za uchwyty, Wyprostuj plecy. Wykonuj 
ruchy nóg jak na rowerze. 
Wymiary urz ądzenia: 
Wysokość: 120 cm 
Szerokość: 60 cm 
Długość: 75 cm 
Strefa użytkowania: 360 cm x 375 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 20 cm 
Wymagana nawierzchnia: dowolna 
Konstrukcja urz ądzenia: 
Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6mm. 
Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ¨48,3 mm i grubości ścianki 3,2mm. 
Zakończenia rur zaślepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. 
Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte 
bezobsługowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ściernej a 
następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową 
odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie przykręcane do kotwy stalowej 
zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach Urządzenie zgodne z normą PN-EN 
16630:2015-06 

Prasa nożna + wiosło + pylon 
 

Opis urządzenia: Prasa nożna 
Wzmacnia siłę mięśni uda, łydki, pośladów oraz dolne partie brzucha. Wzmacnia układ 
kostno-stawowy kończyn dolnych oraz obręczy biodrowej. 
Typ ćwiczeń: Siłowe 
Stopień trudności: Średnie 
Przeznaczenie: Dla użytkowników w wieku powyżej 14 lat i/lub 140 cm wzrostu, 
Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg Usiądź na siedzisku, oprzyj nogi na stopnicach. 
Prostuj nogi odpychając się od urządzenia i ponownie zegnij je w kolanach. Nie blokuj kolan. 
Sposób ćwiczenia: Usiądź na siedzisku, oprzyj nogi na stopnicach. Prostuj nogi odpychając się 
od urządzenia i ponownie zegnij je w kolanach. Nie blokuj kolan. 
Wymiary urz ądzenia: 
Wysokość: 175 cm 
Szerokość: 100 cm 
Długość: 55 cm 
Strefa użytkowania: 400 cm x 355 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 
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Konstrukcja urz ądzenia: 
Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 114,3 mm i grubości ścianki 3,6mm. 
Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych ¨48,3 mm i grubości ścianki 3,2mm. 
Zakończenia rur zaślepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. 
Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte 
bezobsługowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ściernej a 
następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową 
odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 
Opis urządzenia: wiosło 
Wzmacnia siłę mięśni uda, łydki, pośladów oraz dolne partie brzucha. Wzmacnia układ kostno-
stawowy kończyn dolnych oraz obręczy biodrowej. 
Typ ćwiczeń: Siłowe 
Stopień trudności: Średnie 
Przeznaczenie: Dla użytkowników w wieku powyżej 14 lat i/lub 140 cm wzrostu, 
Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg 
Sposób ćwiczenia: Usiądź na siedzisku, oprzyj nogi na stopnicach. Prostuj nogi odpychając się 
od urządzenia i ponownie zegnij je w kolanach. Nie blokuj kolan. 
Liczba użytkowników: 1 
Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg 
Liczba użytkowników: 1 
Wymiary urz ądzenia: 
Wysokość: 175 cm 
Szerokość: 100 cm 
Długość: 50 cm 
Strefa użytkowania: 400 cm x 350 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 
Wymagana nawierzchnia: dowolna 
Konstrukcja urz ądzenia: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i 
grubości ścianki 3,6mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i 
grubości ścianki 3,2mm. Zakończenia rur zaślepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy 
stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, 
łożyska zamknięte bezobsługowe. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące 
uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ściernej a następnie 
malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na 
warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie przykręcane do kotwy stalowej 
zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach. 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 
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Tablica informacyjna standard 
Funkcja: 
tablica z regulaminem placu, danymi zarządcy, 
producenta, telefonami alarmowymi itp. 
Wymiary:  
Wysokość: 180 cm 
Szerokość: 5 cm 
Długość: 50 cm 
Konstrukcja urz ądzenia: 
Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej o średnicy 48,3 mm i grubości ścianki 3,2mm. 
Blacha z informacjami grubości 1 mm o wymiarach 50 x 70 cm. 
Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce 
strumieniowo- ściernej a następnie malowane proszkowo 
podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową 
odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. 
 

3.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania.  

 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

5.1 Roboty ziemne – wykopy fundamentów urządzeń 

Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie 

zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów, powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi właściciela urządzeń i Zamawiającego.  
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Wykopy chronią przed zawilgoceniem.  

Zasyp wykopów wykonać warstwami z równoczesnym zagoszczeniem gruntu.  
 

5.2 Fundamenty 

Fundamenty prefabrykowane posadawiać zgodnie z instrukcja producenta urządzeń.  

Elementy obetonowywane w gruncie zalać betonem B-15. Urządzenia mocować nie wcześniej 

niż po osiągnięciu 80% wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń 

zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej 

wytrzymałości.  
 

5.3 Montaż urządzeń 

Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montażu 

zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru (Zamawiającemu) w celu umożliwienia sprawdzenia 

zgodności montażu.  

 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1 Zasady kontroli jakości  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.  
 

6.2 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

99/98), oraz posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczna oraz znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest sztuka dostarczonego i zamontowanego urządzenia. 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 

dały wyniki pozytywne.  

Roboty będą podlegać następującym odbiorom: 

 - odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  

 - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

 - odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 

8.4 Odbiór ostateczny - końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem 

do Zamawiającego.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robót 

poprawkowych zaleconych przez Inspektora Nadzoru.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  
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9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1176-6:2001    Wyposażenie placów zabaw. Cz.6: Dodatkowe 

     wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń  

     kołyszących  

PN-EN 1176 -2:2001    Wyposażenie placów zabaw. Cz.2: Dodatkowe wymagania  

     bezpieczeństwa i metody badań huśtawek  

PN-EN 1176 -5:2001    Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe  

     wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli  

PN-EN 1176 -1:2001    Wyposażenie placów zabaw. Cz.1: Ogólne wymagania  

     bezpieczeństwa i metody badań  

PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004  Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe  

     wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli  

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004  Wyposażenie placów zabaw. Cz.1: Ogólne wymagania  

     bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1)  

PN-EN 1176 -7:2000    Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania,  

     sprawdzania, konserwacji i eksploatacji  

PN-EN 1176 -3:2001    Wyposażenie placów zabaw. Cz.3: Dodatkowe  

     wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni  

PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004  Wyposażenie placów zabaw. Cz.6: Dodatkowe  

     wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń  

     kołyszących  

PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005   Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe  

     wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli   

PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005  Wyposażenie placów zabaw. Cz. 2: Dodatkowe 

     wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek  

PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005   Wyposażenie placów zabaw. Cz.1: Ogólne wymagania  

     bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A2)  

PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005  Wyposażenie placów zabaw. Cz.3: Dodatkowe  

     wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni  

PN-EN 1177 :2000    Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki –  

     Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

PN-EN 1177:2000/A :2004   Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki –  

     Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

PN-88/B-06250   Beton zwykły  
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


