


 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową placu zabaw w Kadłubcu przy ul. Wiejskiej dz. 194. 

  

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w  punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują ogólne wymagania, wspólne dla robót 
budowlanych objętymi specyfikacjami technicznymi (ST).  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
-obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 -budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, 
 -obiekt małej architektury. 

-robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

-terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z urządzeniami zajmowanymi przez urządzenia zaplecza budowy, 

- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  i opisy służące realizacji obiektu i 
książę obmiaru robót, 

-dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

-aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

-istotnych wymaganiach - należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

-poleceniu i inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 



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

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane w rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

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

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki majce 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, 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: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz komunikacji w 
obrębie placu szkolnego, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy. 

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. 



 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 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. 

1.5.7. 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 wszelkie niezbędne zezwolenie 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na teren budowy, a wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich uszkodzeń z tym związanych.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty odbioru ostatecznego. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

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. 

 

 

2. MATERIAŁY 

Tematem opracowania jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw w ramach realizowanego 
projektu ukształtowania przestrzeni publicznej w Kadłubcu przy ul. Wiejskiej w obrębie działek nr 
194, 192/2 na obszarze o powierzchni 106,90 m² o nawierzchni piaszczystej gr. min. 30cm, 



 
który wyposażony będzie w: 
- zestaw zabawowy, 
- huśtawkę z dwoma siedziskami, 
- bujak pojedynczy, 
- bujak podwójny, 
- tablicę informacyjną, 
- kosz na odpadki komunalne, 
- ławki – 2 szt – przekazane przez inwestora. 
Doboru urządzeń wraz z określeniem stref bezpieczeństwa dokonano w oparciu o urządzenia firmy 
Grupa HYDRO ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina. 
Wybrano urządzenia o konstrukcji z profili stalowych, cynkowanych i malowanych proszkowo. Boki 
oraz daszki urządzenia zabawowego wykonane z płyt HDPE, podesty ze sklejki wodoodpornej 
antypoślizgowej wyłożony blachą ze stali nierdzewnej, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. 

Bujaki wykonane z płyt HDPE oraz metalu cynkowanego, malowanego proszkowo. 

Siedzisko huśtawki zawieszone na łańcuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej. 

Huśtawka wyposażona w siedziska gumowe – jedno kubełkowe, drugie płaskie. 

 

Wykonawca placu zabaw przy przygotowaniu oferty jest zobowiązany w uzgodnieniu z 
Zamawiającym  dostarczyć urządzenia o parametrach tożsamych lub porównywalnych.  

Urządzenia należy posadowić z zachowaniem stref bezpieczeństwa –wg instrukcji dostawcy 
urządzeń. Zaleca się kotwienie urządzeń w stopach fundamentowych o minimalnych wymiarach 
50x50x100cm. 

Fundamenty urządzeń zlokalizowane będą poza sieciami infrastruktury zewnętrznej – siecią 
wodociągową i energetyczną. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.  

Wykaz planowanych urządzeń wg katalogu firmy Grupa HYDRO 

  

Lp Nazwa urządzenia Nr 
katalogowy 

Ilość 

1 Tablica informacyjna 

 

11-004 1szt 

2 Zestaw zabawowy Suzi 

 

02-190 1 szt 

3 Huśtawka podwójna 

 

05-003M 1 szt 

 

4 Bujak podwójny 

 

06-023 1 szt 

5 Bujak pojedynczy 06-026 1 szt 

6 Kosz na odpadki 11-007 1szt 

 



 
Poza montażem urządzeń zabawowych planuje się wygrodzenie placu zabaw od pozostałej 
przestrzeni. Planuje się montaż ogrodzenia placu zabaw w formie  płotu panelowego na cokole 
betonowym, np. Decofor o wysokości 1,1m lub o parametrach podobnych lub nie gorszych.  

W ogrodzeniu należy zabudować furtkę systemową.      

Uwaga: 

Przy lokalizacji placu zabaw należy zachować jago odległości min. 10m od okien budynku 
mieszkalnego oraz od linii rozgraniczającej drogę. 

Stalowa konstrukcja nośna. 

Wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 oraz stali czarnej S235JR zabezpieczona przed korozją 
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi mocowana do gruntu za 
pośrednictwem kotew stalowych cynkowanych ogniowo.  

Obrotowe złącza łożyskowe. 

Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. 

Przeguby gumowe. 

Konstrukcja wykonana ze stali czarnej, malowanej. Wkładki amortyzujące z gumy naturalnej.  

Drewno. 

Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie 
odpornymi na wodę zabezpieczone poprzez impregnację na działanie wpływów atmosferycznych. 

Liny polipropylenowe. 

Liny typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. 

Elementy złączne. 

Śruby, nakrętki, podkładki  wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy złączne z tworzywa  - 
wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach 
wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Wszystkie łączenia, spawy i mocowania są 
gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkowników. 

Siedziska. 

Siedziska o konstrukcji aluminiowej pokryte miękką gumą EPDM. Siedzisko typu „ptasie gniazdo” o 
średnicy 100 cm – metalowa rama opleciona miękką liną polipropylenową. 

Siedzisko elastyczne w postaci zbrojonego pasa pokryte miękką gumą. 

Siedziska zawieszane na łańcuchach fi 6 mm ze stali nierdzewnej. 

Oparcia, obudowy 

Z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE grubości 15 mm.  

Ślizgi. 

Ze stali nierdzewnej AISI304 , blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty 
boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm. 

Sprężyny bujakowe. 

Ze stali sprężynowej o średnicy 200 mm  z pręta średnicy 20 mm, ocynkowane i malowane 
proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem  QUALICOAT. 

Płyty podestwowe. 

Antypoślizgowe płyty podestowe HDPE o grubości 18 mm w kolorze grafitowym.  

Zaślepki. 

Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 



 

 

 
Materiały i półprodukty użyte w produkcji muszą posiadać atesty higieny wydane przez 
Państwowy Zakład Higieny. 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 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 nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

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.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu zewnętrznego oraz 
na terenie budowy, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości 
przewożonych materiałów oraz nie spowodują uszkodzenia istniejącej substancji oraz otoczenia 

palcu budowy, w tym istniejących terenów zielonych, chodników, ogrodzenia terenu szkoły. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 



 
przez Inspektora nadzoru. Koszty obsługi geodezyjnej nie będą objęte odrębnym 
wynagrodzeniem. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

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

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badanie niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 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 dokumentacja projektowa i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

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

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST. 



 
Zabudowywane urządzenia muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania wydane 
przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego  Aparatury 
Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 

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 dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót 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. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza poprzez pisemne powiadomienie 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z  ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

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

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) ora jakości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

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  ST. 



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

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. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2. protokoły odbioru robót częściowych, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST , 

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

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie - „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1.Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 18, poz. 
177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 

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

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2086). 

8.2.Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 



 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenie 

polskich jednostek organizacyjnych i upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 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. 1072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 198, poz. 2041). 

8.3.Normy. 

 

 PN-EN 1176-1:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 1176-2:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

 PN-EN 1176-3:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

 PN-EN 1176-4:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

 PN-EN 1176-5:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

 PN-EN 1176-6:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

 PN-EN 1176-7:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 



 
 PN-EN 1176-10:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt 
do zabaw. 

 PN-EN 1176-11:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 

 PN-EN 1177:2009 

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku. 

 

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. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 


