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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

OGÓLNODOSTĘPNEJ, WIELOFUNKCYJNEJ OTWARTEJ STREFY 
AKTYWNOŚCI (OSA) W MŁOCKU 

  
Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne 
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia 
Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
Kod CPV 37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych 
Kod CPV 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw 
 

I. OPIS INWESTYCJI 
1. Wstęp 
Nazwa inwestycji: „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w 
Młocku”. 
Zadanie: Budowa strefy fitness, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym. 
Adres działki: Młock dz. nr 445/4.  
Inwestor : Gmina Ojrzeń 
Adres: Ojrzeń, Ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń. 
2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogólne o obiekcie: 
Powierzchnia działki 4859,70 m2

 
Powierzchnia projektowanej strefy relaksu 250,00 m2

 
Powierzchnia projektowanej siłowni plenerowej 620,00 m2

 

Powierzchnia projektowanego placu zabaw 488,00 m2
 

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji  
Przedmiotem opracowania jest budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności 
(OSA) w Młocku, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Projektowana inwestycja 
znajdować się będzie w miejscowości Młock dz. nr 445/4 Gm. Ojrzeń 
Budowa obiektu w pobliżu miejsca zamieszkania, umożliwi użytkownikom o zróżnicowanej 
sprawności fizycznej i w różnym wieku, spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny. 
Teren placu zagospodarowano w taki sposób, aby na terenie stworzyć miejsce do aktywnego 
spędzenia czasu i rozwoju kultury fizycznej dla lokalnej społeczności wiejskiej w każdym wieku, dać 
szansę samorealizacji, poczucie uczestnictwa we wspólnocie, pozwolić wyzwalać aktywność i 
kształtować model zachowań w duchu realizacji sportowej. 
   
4. Rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne  
Zaprojektowano 3 obszary architektoniczne: 
- strefa siłowni plenerowej, 
- strefa relaksu 
- plac zabaw. 
Projektuje się ogrodzenie placu zabaw  
5. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe  
− fundamenty betonowe monolityczne dla urządzeń do ćwiczeń i na placu zabaw– według 
wymagań producenta (gł. posadowienia min. 100cm) 
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – twister i wahadło; 
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – wioślarz; 
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – wyciąg górny i wyciskanie siedząc; 
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – biegacz; 
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – orbitrek; 
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – prasa nożna i ławeczka; 
− urządzenie na placu zabaw – zjazd linowy; 



− urządzenie na placu zabaw – zestaw sprawnościowy;  
− urządzenie na placu zabaw – huśtawka; 
− urządzenie w strefie relaksu – betonowy stół do gry w szachy; 
− urządzenie w strefie relaksu – betonowy stół do gry w piłkarzyki; 
− urządzenie w strefie relaksu – ławka; 
− urządzenie w strefie relaksu – kosz na śmieci; 
− urządzenie w strefie relaksu – stojak na rowery; 
 
6. Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z 
pózn. zm.);  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pózn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, 
poz. 690);  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 121, poz.1138);  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);  
PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie; PN-
EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.  
II.WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach zadania: Budowa strefy fitness, strefy relaksu i 
placu zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowości Młock.  
Specyfikacje Techniczne stanowią cześć integralną projektu stanowiącego cześć 
dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia i należy je stosować przy 
wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
1.4. Podstawowe określenia  
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:  
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.  
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  
Dokumentacja budowy – projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów 



częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne, ksiąska obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – 
także dziennik montażu (dokumenty określi w umowie zamawiający).  
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.  
Dziennik budowy wewnętrzny –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
nie stanowiący dokumentu urzędowego.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego 
zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności 
ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej.  
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście 
do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane 
jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, 
Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
robót budowlano – montażowych.  
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.  
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje 
do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.  
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i 
dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ściśle przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacja umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez 
geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 
punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również 
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy  
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 
terminie określonym w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników 
do protokołu przekazania placu budowy dziennik budowy.  
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa 
na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej 
w ofercie projektowej.  
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacja projektowa 



Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralna 
część umowy. Oferent zapozna się z placem budowy oraz projektem i dokona własnej 
weryfikacji warunków w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie 
przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia.  
Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych 
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia 
dokumentacyjne związane z realizacja przedsięwzięcia mogą być przygotowane przez biuro 
projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawca w formie rysunków roboczych i 
nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub 
zostaną wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych musza 
zostać zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Biura Projektów. Wykonawca jest 
całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z 
Dokumentacja na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje 
do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.  
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacja 
techniczna oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.  
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy  
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 
zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt 
odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę 
energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych.  
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed 
przekazaniem budowy Inwestorowi.  
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie 
konieczności Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i 
go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie 
podlega odrębnej zapłacie.  
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 



powodowanych jego działalnością.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i 
trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą 
z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest 
do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie 
drzew i krzewów w razie ich zniszczenia).  
Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z 
dnia 27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami) 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowna.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.  
Rozbiórki przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa 
ludzi.  
Usuwanie oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: projekt organizacji robót i szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania (jeśli dokumenty te przewiduje umowa). 
1.5.8. Dokumenty budowy  
1.5.8.1. Dziennik budowy wewnętrzny  
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy a_ do zakończenia robót. Inwestycja nie wymaga 
prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentem w myśl obowiązujących przepisów 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego 
na podstawie umowy z Zamawiającym.  
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową.  
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miedzy nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.  
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru.  
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też: 



- Dokumenty wchodzące w skład umowy;  
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
- Protokoły odbioru robót, 
- Opinie ekspertów i konsultantów, 
- Korespondencja dotycząca budowy. 
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.5.9.1. Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 
lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i 
wszelkie wynikające stad koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  
1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacja umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.  
1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji 
i konserwacji dla każdego urządzenia. 
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy  
Biuro projektów wyznacza osobę uprawniona do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad 
budowa zwanego dalej Architektem. Winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc 
ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie konieczności wykonania prac 
kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na własny koszt 
wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac.  
Na żądanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie 
próbek materiałów stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów. 
Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie 
prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów 
budowy. Zmiany te musza być wprowadzone po wcześniejszym skonsultowane z 
Zamawiającym i Wykonawcą.  
2. Materiały i urządzenia 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 
materiałów użytych do realizacji robót.  
Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z 
dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od 
rodzaju wyrobu formę: 



- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Obowiązujących norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązująca norma (PN-EN 1176, PN-EN 
1177) 
lub 
- aprobata techniczna jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.  
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, w razie konieczności zastosowania materiałów 
zamiennych w konsultacji z biurem projektów.  
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń  
Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu 
sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejsza specyfikacja. Wyniki testów 
stanowić będą integralna cześć dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia 
wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor może 
okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.  
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.  
2.5 Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru oraz projektanta oraz 
zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i projektanta oraz 
zamawiającego.  
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt urywany do robót 
powinien być zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien 
przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów.  
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.  
4. Transport  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 
własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego.  
5. Wykonanie robót  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i Obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 



Robót Budowlano – montażowych.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót.  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.2. Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan.  
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 
atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie 
wyników tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia zabawowe 
powinny posiadać odpowiednie atesty. 
6.4. Dokumenty budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, 
która obejmuje 
w szczególności:  
- dziennik budowy wewnętrzny 
- inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentacje projektowa 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokoły z narad i ustaleń 
- protokoły odbiorów częściowych robót 
- inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna  
- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa urządzeń 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
6.5. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz 
SST. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku skalkulowania wszystkich robót.  
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 



przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badan atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Musza one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów  
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy  
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, 
ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną cześć robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 
nadzoru dokonuje odbioru.  
8.3. Odbiór częściowy robót  
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia 
protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
8.4. Odbiór końcowy zadania  
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona 
wpisem Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz 
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacja projektowa, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
9. Podstawa płatności 
Warunki płatności zgodnie z umowa z Zamawiającym.  
Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, miedzy innymi: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
,urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,  
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- dokumentacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje geodezyjną,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
10. Przepisy związane 
Obowiązujące normy oraz przepisy.  
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacja Techniczna jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich 
norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy 
uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.  
W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.  
Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 



w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

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

• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Arkady,  
Warszawa 1997 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie PN-
EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki  
Szczegółowe przepisy, obowiązujące normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 
i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 
każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Bedzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
III. ROBOTY ZIEMNE 

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne  
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia  
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania robót ziemnych dla zadania: Budowa strefy fitness, strefy relaksu i placu zabaw o 
charakterze sprawnościowym w miejscowości Młock.  
1.2.Zakres stosowania SST 



Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  
celu usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm i wykonanie podłoża z piasku 
pod zabawkami placu zabaw. . wykopów związanych z montażem ogrodzenia, wymiana nawierzchni i 
montażem urządzeń.  
1.4.Okreslenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5  
4. SPRZĘT 
Ziemia urodzajna zdejmowana będzie za pomocą spycharek  
IV. MONTAŻ URZADZEŃ 

Kod CPV 36535200-2 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: Budowa strefy 
fitness, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowości Młock  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w 
punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montażem urządzeń:  
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – twister i wahadło; 
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – wioślarz; 
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – wyciąg górny i wyciskanie siedząc; 
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – biegacz; 
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – orbitrek; 
− urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – prasa nożna i ławeczka; 
− urządzenie na placu zabaw – zjazd linowy; 
− urządzenie na placu zabaw – zestaw sprawnościowy; 
− urządzenie na placu zabaw – huśtawka 
− urządzenie w strefie relaksu – betonowy stół do gry w szachy; 
− urządzenie w strefie relaksu – betonowy stół do gry w piłkarzyki; 
− urządzenie w strefie relaksu – ławka; 
− urządzenie w strefie relaksu – kosz na śmieci; 
− urządzenie w strefie relaksu – stojak na rowery;  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST II. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST II. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
II.„Wymagania ogólne” pkt 2. 



2.2. Stosowane materiały 
Zgodnie z Kartami technicznymi urządzeń.  
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST II. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
3.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i 
BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą urządzenia i ławki.  
3.3. Badania w czasie wykonywania robót  
3.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót Wszystkie materiały dostarczone na 
budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w 
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  
3.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót: 
- zgodność wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- poprawność wykonania fundamentów 
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta  
3.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, 
zostaną ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy 
uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu zostaną wymienione na 
koszt Wykonawcy.  
4. OBMIAR ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST II. „Wymagania ogólne” pkt 7.  
4.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet..  
5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacja projektowa, 
ST, zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiającego.  
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umowa z Zamawiającym.  
7.PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1.Normy i Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w 
sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze 
zmianami).  
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.  
7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i Eksploatacji” 


