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OPIS INWESTYCJI 
 
1. Dane ogólne 
Nazwa inwestycji: „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU PRZY UL.PARKOWEJ  
W KŁOBUCKU”. 
 
Adres działki: Kłobuck, dz. nr ewid. 902/5, obręb Kłobuck, jedn. ewid. Kłobuck – miasto 
Inwestor: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck 
 

2. Przedmiot inwestycji   
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie fragmentu działki nr ewidencyjny 902/5  

w miejscowości Kłobuck ul. Parkowa. Celem inwestycji jest polepszenie warunków estetycznych  

i użytkowych parku poprzez odtworzenie alejek parkowych, rozbudowę placu zabaw oraz wykonanie 

strefy aktywności fizycznej  – siłowni zewnętrznej.  

Obecnie na placu znajdują się dwustanowiskowa huśtawka, karuzela tarczowa, zestaw 

zabawowy, elementy małej architektury tj. ławki, kosze na  śmieci, stojaki rowerowe, lampy parkowe.  

Projektuje się odtworzenie ciągów pieszo rowerowych, uzupełnienie elementów małej 

architektury w tym:  oświetlenia, ławek, koszy na śmieci i  odchody zwierzęce, stojaków rowerowych. 

Usunięcie zestawu zabawowego – drewnianego wraz z wymianą na nowe urządzenie, dodanie nowych 

elementów placu zabaw oraz stworzenie jego obrzeża. Elementy zabawowe, które pozostają 

przeznaczone są do renowacji we własnym zakresie, po przeglądzie technicznym). Na północ od 

istniejącego placu zabaw projektuje się utworzenie strefy aktywnej. Urządzenia siłowni plenerowej 

sytuuje  się prostopadle do istniejącego głównego ciągu pieszego. Jako podłoże terenu placu zabaw 

należy  zastosować nawierzchnię bezpieczną –  piasek (min.30cm), dla strefy aktywnej podłoże 

pozostaje bez zmian - trawiaste. Krzewy istniejące zlokalizowane w pobliżu terenu objętego 

opracowaniem należy przyciąć. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano  

z zachowaniem norm dotyczących odległości poszczególnych elementów od działek sąsiednich oraz 

od obiektów mieszkalnych.  

Projektowane urządzenia są całkowicie bezpieczne odporne na niekorzystne warunki 

atmosferyczne i próby zniszczenia. 

 

 

3. Zakres opracowania 
Urządzenia placu zabaw oraz siłowni powinny być trwałe i bezpieczne. Wszystkie 

zainstalowane urządzenia powinny spełniać wymogi Polskich Norm: PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, 

PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-7, PN-EN 1177, PN-EN 

351-1, PN-EN ISO/IEC 17050-1, PN-EN 16630:2015-06 oraz posiadać aktualne certyfikaty 

bezpieczeństwa.  

Zakres opracowania obejmuje: 

A. Usunięcie istniejących elementów zabawowych: 
- DREWNIANY ZESTAW ZABAWOWY 

B. Dostawę i montaż urządzeń placu zabaw wraz z prefabrykowaną podstawą typu : 
- ZESTAW ZABAWOWY (METAL) 
- BETONOWY STÓŁ DO PING PONGA 
- URZĄDZENIE RUCHOWE MŁYNEK 
- OBRZEŻE Z TREWNA TWARDEGO NP.DĄB,JESION,MODRZW 10X15X50- 
-  

C. Dostawę i montaż urządzeń strefy aktywności wraz z prefabrykowaną podstawą typu: 
 

- PAJACYK + SŁUPEK+ PRASA NOŻNA 
- BIEGACZ + SŁUPEK + ORBITREK 
- DRABINKA + SŁUPEK + KRZESŁO 

 



 

 
 

D. Dostawę i montaż elementów małej architektury wraz z prefabrykowaną podstawą typu: 

- REGULAMIN PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

- ŁAWKI MIEJSKIE, PARKOWE, BETONOWE Z DREWNIANYM OPARCIEM  

O KONSTRUKCJI STALOWEJ OCYNKOWANEJ 

- BETONOWE KOSZE NA ŚMIECI 

- KOSZE NA ODCHODY ZWIERZĘCE 

- STOJAKI NA ROWERY 

- LAMPY PARKOWE 

 
W strefie prowadzonych robót ziemnych, po ich zakończeniu teren zostanie wyrównany, 

dowieziona zostanie ziemia urodzajna, która następnie zostanie obsiana trawą. 

 

 

 

 

 

  



 

ST- 00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z projektem zagospodarowania parku przy ul. 
Parkowej w Kłobucku , dz. nr ewid. 902/5, obręb Kłobuck, jedn, ewid. Kłobuck – miasto. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną projektu stanowiącego część dokumentów            
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych        
w niniejszej specyfikacji. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 SST-1   Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu i wyposażenie placów 
zabaw 

SST-2    Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
W ilości opisanej przedmiarem robót, jeżeli z przedmiaru robót wynika, że występują dodatkowe 

niezbędne do wykonania roboty niewymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej to należy je 
wykonać na warunkach wykonania i odbioru ustalonych w oparciu o zapisy niniejszej ST. 
 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę  

z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na 

warunkach Umowy. 
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego 

imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności 
realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Roboty Budowlane - zespól czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 
prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia 
pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 

Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub 
wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora 
Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 

Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 

Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie 
postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do wykonania 
Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta 



 

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 
określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać 
wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilości każdej pozycji. 

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót 
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie 

części lub całości Robót 
Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników 

produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów Zakupu  
i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 

Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na 
piśmie,     o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za 
uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do 
Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie                       
 z postanowieniami Umowy. 

Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do 
Daty Zakończenia. 

Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty 
Budowlane. 

Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub 
Część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 

Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie 

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, w tym dokumentacja geodezyjna 

Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 

Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentację 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 

Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęć Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania 
dokonywanych Odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór 
Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 

Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie                          
z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia, 

Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości  
i jakości robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych 
zgodnie      z postanowieniami Umowy. 

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną      do udzielania aprobat technicznych. 

Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany 
przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikującą, upoważnioną do ich wydawania wskazujący,               
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu        
i stosowania. 

 
 
 
 



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca  
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 realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
i przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej oraz komplet specyfikacji 
technicznej. 

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu obiektów placu budowy. 

Zgodność robót z przedmiarem robót i ST 
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. 

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 utrzymywał tymczasowe urządzenia 

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

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. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania 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). 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony pożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz 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. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone  

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę 
Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko                  
w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

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 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru                              
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracować, 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. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ).  

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „ Planem BOIZ ”. „Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 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), uwzględniając 



 

również wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.             
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. 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 ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane  

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie umownej.  

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. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                     

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami                         
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót.  

W szczególności Wykonawca zastosuje się do:  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ). 
 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 Zamawiającego lub ustanowionego 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 jednostkowej umownej.  

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. 
Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

Wycinka zieleni  
Nie przewiduje się wycinki drzew. Ewentualna wycinka drzew w ramach przygotowania terenu 

zostanie wykonana przez Zamawiającego.  

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania  
Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami 

oraz aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2 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-EN1177) 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. 
 
2.3 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. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
 
2.5 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. 
 
2.6 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. 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 (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

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

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości 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, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. 

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 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy. Dziennik 



 

Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę              
w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika 
Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco         
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem Nadzoru, jeżeli został powołany). Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Rodzaje Odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
- Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem), 
- 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 Urządzeń przed ich wbudowaniem 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne 

certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 

Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany). Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie. 

Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiający (lub 
Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów przedłożonych przez 
Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony 
przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy. 

 

8.4. Odbiór Końcowy 
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. PŁATNOŚĆ 
 

Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)                        
i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  
W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 

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) 

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) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  
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. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 01 

SPRZĘT SPORTOWY DO UPRAWIANIA SPORTÓW NA WOLNYM 
POWIETRZU I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 

 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
             Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: Projekt zagospodarowania parku przy 
ul. Parkowej w Kłobucku. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
        Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
A. Usunięcie istniejących elementów zabawowych: 
- DREWNIANY ZESTAW ZABAWOWY 
B. Dostawę i montaż urządzeń placu zabaw wraz z prefabrykowaną podstawą typu : 
- ZESTAW ZABAWOWY (METAL) 
- BETONOWY STÓŁ DO PING PONGA 
- URZĄDZENIE RUCHOWE MŁYNEK 
- OBRZEŻE Z TREWNA TWARDEGO NP.DĄB,JESION,MODRZW 10X15X50- 
-  
C. Dostawę i montaż urządzeń strefy aktywności wraz z prefabrykowaną podstawą typu: 
 
- PAJACYK + SŁUPEK+ PRASA NOŻNA 
- BIEGACZ + SŁUPEK + ORBITREK 
- DRABINKA + SŁUPEK + KRZESŁO 
 
 
D. Dostawę i montaż elementów małej architektury wraz z prefabrykowaną podstawą typu: 
- REGULAMIN PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 
- ŁAWKI MIEJSKIE, PARKOWE, BETONOWE Z DREWNIANYM OPARCIEM O  

  KONSTRUKCJI STALOWEJ OCYNKOWANEJ 
- BETONOWE KOSZE NA ŚMIECI 
- KOSZE NA ODCHODY ZWIERZĘCE 
- STOJAKI NA ROWERY 
- LAMPY PARKOWE 
 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi              

do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.                  
Są także zgodne z zapisami specyfikacji ogólnej ST. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                 

z opisem technicznym, rysunkami, SIWZ, wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Zamawiającego. 

 

 



 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
         Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały podane w specyfikacji ogólnej ST-00 oraz                 
w opisie technicznym. 
 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 1176-1:2009, 

która pozwala na użytkowanie ich przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw. Elementy 
narażone na silne zużycie tj. stopki i siedziska wykonane są ze stali nierdzewnej odpornej na warunki 
atmosferyczne i zadrapania. Odległości między elementami ruchomymi urządzeń a stałymi muszą 
zabezpieczać przed niebezpiecznym zakleszczeniem części ciała. Urządzenia wyposażone                        
w ograniczniki, które uniemożliwiają nadmierne wychylenia elementów wahających się powyżej 50 
stopni zapobiegając niebezpiecznym uderzeniom. Urządzenia wyposażone w amortyzatory redukujące 
siły zderzeń elementów swobodnie opadających. Urządzenia montowane do fundamentów minimum 30 
cm pod ziemią, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.  

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST-00. 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST-00. 
 

4.2. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych                 
i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wszystkie 
urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych                          
w projekcie usytuowania obiektów siłowni zewnętrznej na działce 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. 

 

5.3.Montaż wyposażenia: 
Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ogólnej ST-00. 
 

6.2. 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. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. 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. 
 
6.3.2. 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 
 

6.4. 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. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej ST-00. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest sztuka lub komplet. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami producenta              
i wymaganiami Zamawiającego. 

 

8.2 Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z opisem technicznym, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy                    

z Zamawiającym. 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 02 

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 
 

1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
             Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z urządzaniem nowych terenów zielonych w ramach zadania: 
„PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU PRZY UL.PARKOWEJ W KŁOBUCKU”. 
 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                        

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wg lokalizacji 

przedstawionej w projekcie i związanych z: 
- przygotowaniem terenu pod zieleń, 
- wykonaniem trawnika 
- sadzeniem drzew i krzewów ozdobnych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi  

w specyfikacji ogólnej ST-00. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, specyfikacją ogólną ST-00, SST-02 i poleceniami inwestora. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w w specyfikacji ogólnej ST-00. 

 

2.2. Ziemia urodzajna i torf 
Ziemia urodzajna i torf powinny posiadać następujące właściwości: 

•ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie – winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) 
i granulacji oraz zawartości mikroelementów, powinna być odchwaszczona. 
•należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia 
drzew i krzewów oraz zakładania trawników, w ilości uwzględniającej zagospodarowanie 
humusu zdjętego pod przygotowanie nawierzchni sztucznej placu zabaw. 
 

2.3. Materiał roślinny nasadzeniowy 
Dostarczone sadzonki drzew, krzewów i traw powinny być zgodne z normą PN-87/R- 67023              

i PN76/R-67022 - właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska 
i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być 
prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku. 
 

2.4. Nasiona traw 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw dla terenów zacienionych. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
 



 

 

2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się 
stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. Ilość, termin oraz 
mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez inwestora. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w specyfikacji ogólnej ST-00. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Przy zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni używane są: 

- wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
- kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników, 
- świdry glebowe do wykonania dołów pod nasadzenia, 
- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawników, 
- sprzęt do podlewania, 
- drobny sprzęt ręczny. 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. Transport materiałów może być 

dowolny, pod warunkiem że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  W 
czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części 
nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem. Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły 
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Rośliny po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować                   
w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

 

4.1. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w w specyfikacji ogólnej ST-00. 

 

4.2. Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

•teren musi być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany, 
•w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu 
rodzimego na ziemię urodzajną grubości 10 cm, 
•teren powinien być wyrównany i splantowany, 
•przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona oraz starannie wyrównana, 
•glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub zagrabić, 
•należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin, 
•przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 
 

4.3. Drzewa, krzewy 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

•przewiduje się sadzenie drzew liściastych, form piennych, form naturalnych produkowanych                        
w kontenerach lub z bryłą korzeniową, 
•rośliny iglaste stosowane do nasadzeń muszą być produkowane w pojemnikach o pojemności nie 
mniejszej niż 2 litry, 
•przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony, 
• miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
• dołki pod drzewa, krzewy i pnącza powinny być zaprawione ziemią urodzajną, lub torfem kwaśnym (w 
zależności od rodzaju roślin), 
•rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce -jednak nie głębiej niż 5 cm w 
stosunku do poziomu gruntu 
• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 



 

•drzewa i krzewy iglaste należy sadzić w doły o średnicy i głębokości od 0,5 m - 1,2 m, 
•krzewy liściaste należy sadzić w doły o średnicy i głębokości min. 0,3 m - niezależnie od gatunku, 
•powierzchnię gruntu pod krzewami i drzewami pokryć warstwą kory drzewnej grubości 5 cm. 
 

5. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ogólnej ST-00. 
 

5.1 Trawniki 
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 

•oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
•grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
•ilości rozrzuconego torfu, 
•prawidłowego uwałowania terenu, 
•gęstości zasiewu nasion, 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
•prawidłowości uzyskanego zadarnienia, 
•występowania gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

5.2 Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

•wielkości dołów pod drzewa i krzewy, 
•zaprawy dołów ziemią urodzajną, 
•materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami, 
•zasilenia nawozami mineralnymi, 
•przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej. 
 

6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników, 
- 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu. 
 

7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST-00. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole dały wyniki pozytywne. Odbiór robót polega na 
sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami określonymi w 
niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach. Obowiązują zasady 
odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - wykopanie i zaprawienie dołów oraz rozścielenie 
ziemi urodzajnej (grubość warstwy). 
 

8. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ogólnej ST-00. 
 

9. Przepisy związane 
Normy 

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy. 
2. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
4. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 
zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie tytułu 
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
 

 


