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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z rozbudową placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej przy zbiegu ul. Ogniskowa/Społeczna w Łodzi. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów kontraktowych służących 

realizacji robót. Wymagania ogólne określone w niniejszej specyfikacji stanowią 

podstawę do określenia szczegółowych specyfikacji technicznych dla poszczególnych 

rodzajów robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 

Warunki określone w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

Zakres robót obejmuje : 

 - rozebranie starego ciągu pieszego 

 - demontaż części ogrodzenia 

 - przygotowanie podłoża pod budowę placu zabaw, 

 - montaż urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury,. 

 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw. 

 - wykonanie ciągów komunikacyjnych, nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni 

bezpiecznych. 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a/ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b/ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c/ obiekt małej architektury. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 



z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stające trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do 

tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 

niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 

ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 



prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka 

obmiarów, a przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, 

przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 

ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 



techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 

poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

prawidłowość, zgodność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu 

budowy. 

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonych w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, oraz przekaże dziennik budowy. 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wytycznymi Inwestora.. 

 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią dokumenty 

kontraktowe, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach 



technicznych będą uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, 

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5 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 robót 

budowlanych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

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

przepisów 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 Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 



gazami, możliwością powstania pożaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy 

i na terenie przyległym. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy 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. 

 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia 

własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru 

oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy niezbędnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszystkie 



niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

 

1.5.9 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 prac 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 ochronną dla zapewnienia bezpieczeństwa 

osób zatrudnionych na budowie. 

 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

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 inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie 



aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i nie 

zwróceniem kosztów. 

 

2.3 Przechowywanie i składanie materiałów. 

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

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do  robót oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i 

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu i urządzeń powinna gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien 



być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczają możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru 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 i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny 

koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych i dojazdach do terenu 

budowy, spowodowane ruchem jego pojazdów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność 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 inspektora nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie błędy i pomyłki w wytyczeniu i 

wyznaczeniu wysokości, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 



Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie przedstawienie do aprobaty 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, 

specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. 

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; 

- opis działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania 

robót; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli 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 itp. 



b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp.; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj, 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 osiągniecie założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań celem zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą możliwość stwierdzenia, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia 

wymaganej jakości wykonania robót. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

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. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inspektora nadzoru 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. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 

6.4 Badania i pomiary. 

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

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora 

nadzoru. 

 

6.5 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

 

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości, inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich 

wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakości robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 



wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to inspektor nadzoru 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 specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje. 

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

a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b/ 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 a. i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację 

techniczną, 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 inspektorowi nadzoru. 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 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 imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania 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 

atmosferycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 



przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje i polecenia 

inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się do jego treści. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

2/ Rejestr obmiarów. 

Rejestr 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 rejestru 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. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

inspektora nadzoru. 

 

4/ Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- 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 inspektora nadzoru i 



przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/ odbiór częściowy, 

c/ odbiór końcowy, 

d/ odbiór ostateczny. 

 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót 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 inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, uwzględniając dokumentacje projektową i uprzednie 

ustalenia. 

 

7.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 

7.3 Odbiór końcowy robót. 



Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego 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, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających lub 

poprawkowych w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

7.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w zależności od 

rodzaju obiektu budowlanego następujące dokumenty: 

1/ Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniające lub zamienne). 

3/ Recepty i ustalenia technologiczne. 

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 



6/ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacją 

techniczną i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 

7/ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

ze specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości. 

8/ Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną i programem zapewnienia jakości. 

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10/ Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7.4 Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru końcowego. 

 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

8. 1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 

243 poz. 1623 z poźn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 

Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z poźn. zm.). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 



Dz. U. z 2009 nr 178 poz. 1380 z poźn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2012 poz. 647 z poźn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122 

poz. 1321 z poźn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. 

U. z 2008 nr 25 poz. 150 z poźn. zm.). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr 92 

poz. 881 z poźn. zm.). 

 

8.2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. 

U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z poźn. zm.). 

• 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) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z poźn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

nr 108 poz. 953 z poźn. zm.) 

 



8. 3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z przygotowaniem podłoża 

przy realizacji zadania polegającego na rozbudowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 

przy zbiegu ul. Ogrodnicza/Społeczna w Łodzi. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 

ziemnych związanych z przygotowaniem podłoża przy realizacji zadania polegającego 

na rozbudowie placu zabaw przy zbiegu ul. Ogniskowa/Społeczna w Łodzi. 

 

 1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji A „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji A „Wymagania 

ogólne”. 

 

 

 

 



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

specyfikacji A „Wymagania ogólne”. 

Ponadto stosowane materiały powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. MASZYN l NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji A „Wymagania 

ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania prac ziemnych 

Roboty ziemne powinny być wykonywane ręcznie 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały określone w specyfikacji technicznej 

A „Wymagania ogólne”. 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 

budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 

posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 

transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z 



późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót określono w specyfikacji technicznej A 

„Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W 

przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 

prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 

wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu 

przez Wykonawcę: 

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 

— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 

zakresie odmiennym od pierwotnego; 

 

Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazdu do obiektu 

powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia usytuowane w najbliższym 

sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób 



zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 

dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia 

powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 

geodezyjne związane z: 

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 

— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 

— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 

 

Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, 

zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. 

Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 

obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy 

porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

Metoda wykonywania wykopów pod fundamenty urządzeń zabawowych – ręczna. 

 

Odwodnienie wykopów 

Odwodnienia wykopów powinno się dokonać przed instalacją urządzeń. 

 

Tolerancje wykonywania wykopów: 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 

— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym 

stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 



nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 

warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 

to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

Podsypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

Warunki wykonania zasypki: 

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót; 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci; 

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż 

Js = 0,97 wg próby normalnej Proctora; 

 

Tereny zielone 

Teren pod projektowany trawnik powinien być oczyszczony z resztek budowlanych, 

gruzu i odchwaszczony ręcznie lub chemicznie. Po wstępnym oczyszczeniu 

powierzchni gleby grabiami można przystąpić do mechanicznego (glebogryzarka) lub 

ręcznego (widły amerykańskie, szpadel) przekopania. W miejscach których  podłoże 

pod trawnik zawiera mało próchnicy należy wykonać korytowanie oraz nawiezienie 

na wierzch ok. 10 cm ziemi urodzajnej. Glebę spulchnia się na głębokość min. 10 cm, 

następnie wyrównuje grabiami usuwając przy tym kamienie i korzenie roślin. 

Kolejnym etapem jest wałowanie, ewentualnie na małych powierzchniach ubicie 

nogami podłoża i ponowne wyrównanie. Na glebach ciężkich, gliniastych należy 



zachować ostrożność, żeby podczas prac przygotowawczych nie zniszczyć struktury 

gleby. Jeżeli na skutek dużej wilgotności gleba się lepi, lepiej jest poczekać z pracami 

na bardziej sprzyjające warunki pogodowe. Częstą przyczyną  słabego wzrostu trawy 

jest niedobór powietrza w glebie na skutek jej ubicia. Taka sytuacja może  wystąpić w 

glebie gliniastej nawet zaraz po wykonaniu trawnika. Należy przygotować podłoże  

pod trawę tak, aby stosunki powietrzno-wodne w glebie były dla roślin korzystne.  

 

Trawa z rolki  

Płaty darni powinny być jednolicie zielone, gęste, zwarte, bez pustych i wysuszonych 

miejsc. Trawa musi mieć nieuszkodzony system korzeniowy i nie może być skażona 

chwastami. Trawnik z rolki na podłożu torfowym (min. 2,5 cm grubości) rozłożony na 

folii. 

 

Zakładanie nawierzchni z trawy z rolki 

Przed rozłożeniem każdej rolki należy powierzchnię gleby dokładnie i obficie podlać 

wodą oraz wyrównać wszelkie zniekształcenia. Warstwy darni układa się 

naprzemianlegle, podobnie jak cegły w murze. Przy wykonywaniu tych czynności 

należy być niezmiernie dokładnym, by uniknąć wszelkich skrzywień i nierówności. Po 

ułożeniu, trawy należy zwałować i obficie podlać. Wszelkie zewnętrzne krawędzie 

najlepiej zabezpieczyć warstwą torfu lub piasku - zapobiegnie to przesuszeniu 

wystających korzeni. Także ewentualne powstałe szpary pomiędzy kolejnymi płatami 

dobrze jest uzupełnić torfem z nasionami. Zabieg ten zdecydowanie ułatwi zrastanie 

się poszczególnych płatów oraz dodatkowo zapobiegnie wysychaniu krawędzi. 

Najistotniejszym warunkiem przyjęcia się trawy układanej z rolki jest systematyczne i 

obfite jej podlewanie. W Żadnym wypadku nie można dopuścić do przesuszenia 

trawy, gdyż spowoduje to ściąganie się płatów i powstawanie szczelin, a w efekcie 

zniszczenie murawy.  Pierwsze koszenie przeprowadza się po kilku tygodniach, kiedy 

trawa dobrze się ukorzeni. Właściwe założenie trawnika oraz prawidłowa jego 

pielęgnacja z pewnością zapewni prawidłowy rozwój trawy i pozwoli na pełne 

użytkowanie.    

 



Nie dopuść do przesuszenia:   

Trzeba jednak pamiętać, że ma się odczynienia z żywymi roślinami. Oznacza to , że 

od chwili gdy darń jest rozłożona nie można  doprowadzić do jej przeschnięcia. Jeśli 

to nastąpi, pojedyncze fragmenty skurczą się, powstania między nimi przerwy i 

proces wysycania jeszcze bardziej przyspieszy. Kurczenie powoduje przesuwanie się 

darni, a to nie pozwala na zakorzenianie się traw i przerastanie podłoża. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w specyfikacji A „Warunki ogólne”. 

 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w specyfikacji A „Warunki ogólne”. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zamontowania części zdemontowanego wcześniej ogrodzenia oraz wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem dodatkowej części ogrodzenia przy realizacji 

zadania polegającego na rozbudowie placu zabaw i siłowni przy zbiegu ul. 

Ogniskowa/Społeczna w Łodzi. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie prac budowlanych związanych z  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji A „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji A. „Wymagania ogólne”. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 



specyfikacji A „Wymagania ogólne”. 

Ponadto ogrodzenie powinno posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

Ogrodzenie systemowe zakończone gładko – wys. min. 110 cm. 

panele ogrodzeniowe z drutów stalowych Ø5mm zgrzewanych ze wzmocnieniami 

poziomymi, o oczkach około 5 x 20 cm; -części stalowe ocynkowane ogniowo – 

wszystkie elementy ocynkowane łączone ze sobą na skręcanie 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji A. „Wymagania ogólne”. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji A. „Wymagania 

ogólne”. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki montażu. 

Linia ogrodzenia zgodnie z projektem budowlanym. Montaż – wykopanie dołków pod 

gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie 

słupków wg wytycznych producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umowa pod względem 

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie elementy 

wyposażenia placu zabaw muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa 

ich użytkowania. 

 



7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

Ogrodzenie – mb; 

Furtka – szt. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania ogrodzenia placu zabaw stanowi stwierdzenie 

zgodności jego wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 

podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Odbiór stolarki polega na: 

- sprawdzeniu zgodności wymiarów, 

- sprawdzeniu jakości materiałów z jakich zostało wykonane ogrodzenie, 

- sprawdzeniu prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

- sprawdzeniu działania elementów ruchomych (furtek) oraz ich funkcjonowania, 
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1. CZĘŚC OGÓLNA 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji w postaci 

urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica 

z regulaminem placu). 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu montaż i wznoszenie 

gotowych konstrukcji w postaci urządzeń zabawowych i elementów małej architektury 

(ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem placu). 

 

1.4 Określenia podstawowe, definicje. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji technicznej A „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 

poleceniami inspektora 

nadzoru. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zawarto w 



specyfikacji technicznej A „Wymagania ogólne”. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

1. Ławki – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 

2. Urządzenia zabawowe – wyroby gotowe, fabrycznie wykończone. 

3. Kosze na śmieci - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 

4. Tablice informacyjne - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 

Urządzenia do zabawy muszą spełniać następujące wymogi: 

- podstawowe surowce użyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna, płyta HDPE 

malowane farbami akrylowymi. 

- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja 

śrub i zabezpieczeń) 

- sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, 

- wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi się nasadkami 

ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa, 

- siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie z zewnętrzną 

osłoną, 

- części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, 

- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie słońca oraz niskich i wysokich 

temperatur. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne 

z opisanymi w projekcie budowlanym pod względem: 

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), 

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 

- parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.), 

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg 

strefy bezpieczeństwa, wysokości upadkowej, itp.), 

- wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). 

Urządzenia i zestawy zabawowe maja być jak najbardziej zbliżone sposobem 

konfiguracji i wielkością do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający uzna takie 

urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie 

budowlanymi będą miały zbliżony wygląd. 

 



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji A „Wymagania 

ogólne”. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały określone w specyfikacji technicznej 

A „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót określono w specyfikacji technicznej A 

„Wymagania ogólne”. 

 

5.2 Ogólne warunki montażu 

Lokalizacja urządzeń – zgodnie z projektem budowlanym. 

Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie 

nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w specyfikacji A „Warunki ogólne”. 

 

6.2 Szczegółowe wymagania 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy przeprowadzić badania 

materiałów i urządzeń, które będą wykorzystane do wykonania robót. 

 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót określono w specyfikacji A „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Odbiór częściowy 



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

 

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac. 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 

- instrukcje producenta. 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 



Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 

zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

 

7.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po 

użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. „Odbiór 

ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 

obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
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