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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna (OST)- Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i przyjęcia robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn. „ Budowa siłowni plenerowej w Międzyzdrojach i Wapnicy 
wraz z małą architekturą parkową, w ramach poddziałania 19.2.”  
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczą również SST sporządzanych 
indywidualnie. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie branże, czynności umożliwiające 
wykonanie prac przy budowie pn „Budowa siłowni plenerowej w Międzyzdrojach przy ul. 
1000-lecia Państwa Polskiego dz. nr 264, obręb 20  i Wapnicy przy ul. Turkusowej dz. nr 142, 
obręb 23 wraz z małą architekturą parkową”. 
 
Zakres robót  obejmuje specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1. Siłownia plenerowa w Międzyzdojach, ul.1000-lecia Państwa Polskiego. 
1.1 Roboty przygotowawcze-pomiarowe -0,145ha. 
1.2 Dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych:1kpl.tj.: 
1.2.1.Trenażer ramion / pylon/ motylek-rozpiętki 
1.2.2. Ławka skośna / pylon/ prostownik pleców 
1.2.3. Wciąg / pylon/ wyciskanie górne 
1.2.4. Biegacz-piechur / pylon/ trenażer eliptyczny 
1.2.5. Wioślarz / pylon/ jeździec konny 
1.2.6. Twister / pylon/ wahadło - surfet 
1.2.7. Rower treningowy / pylon/ stepperwister /wahadło - surfet  
1.2.8.Narty biegówki / pylon/ prasa do nóg 
1.2.9. Masażer pleców / pylon/ masażer talii 
1.2.10. Wyciąg / pylon / sztanga (dla niepełnosprawnych) 
1.2.11. Ławka z pedałami - 4 kpl. 
1.2.12. Trenażer / pylon / drążek ( dla niepełnosprawnych) 
1.3.Dostawa i montaż streetbox typ "Fighter", elementy z stali nierdzewnej, lepsza jakość stali 
z uwagi na warunki atmosferyczne. 1kpl. 
1.4. Wykonanie oznakowania informacyjnego- tablice. 
1.4.1. Instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń na pylonach, 
1.4.2. Tablice -Regulamin 2 szt 
1.4.3. Tablica o wymiarach A 3 z informacją o dofinansowaniu na czas realizacji operacji                
i po jej zakończeniu – po 2 szt. 
1.5. Dostawa i montaż elementów małej architektury. 
1.5.1.Ławki parkowe z oparciem o wymiarach szerokość 170 cm, wysokość 68 cm, głębokość 
47 cm, elementy nośne żeliwne, ilość desek: siedzisko 4 szt, oparcie 2 szt.- 2szt. 
1.5.2.Ławki parkowe bez oparcia o wymiarach szerokość 170 cm, wysokość 68 cm, 
głębokość 47 cm, elementy nośne żeliwne, ilość desek: siedzisko 4 szt. – 3szt. 
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1.5.3.Dostawa i montaż koszy na śmieci. 5 kpl. 
1.6. Remont oświetlenia zewnętrznego.                                                                                       
1.6.1.Wymiana i montaż wysięgnika jednoramiennego na dwu ramienny 
1.6.2.Wymiana oprawy żarowej na oprawy typu LED 85-90Wat z kloszem IP-66. 
1.6.3.Badania i pomiary instalacji uziemiającej i linii kablowej 
1.7. Uzupełnienie nawierzchni strefy bezpieczeństwa pod urządzenia sprawnościowe -13 urz. 
 
2. Siłownia plenerowa w Wapnicy przy ul. Turkusowej. 
1.1. Roboty przygotowawcze-pomiarowe -0,037ha. 
1.2. Dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych:1kpl. 
1.2.1. Biegacz-piechur / pylon / trenażer eliptyczny 
1.2.2. Prostownik pleców / pylon / Motylek-rozpiętki 
1.2.3. Masażer pleców / pylon / Wyciskanie 
1.2.4. Drabinka podwójna 
1.2.5. Przywodziciele / pylon / Odwodziciele 
1.2.6. Ławka z pedałami 
1.3. Wykonanie oznakowania informacyjnego- tablice. 
1.3.1. Instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń na pylonach, 
1.3.2. Tablice -Regulamin 1 szt 
1.3.3. Tablica o wymiarach A 3 z informacją o dofinansowaniu na czas realizacji operacji                
i po jej zakończeniu – 1 szt. 
1.4. Dostawa i montaż elementów małej architektury. 
1.4.1.Ławki parkowe z oparciem o wymiarach szerokość 170 cm, wysokość 68 cm, głębokość 
47 cm, elementy nośne żeliwne, ilość desek: siedzisko 4 szt, oparcie 2 szt.- 2szt. 
1.4.2. Stół betonowy 
1.4.3.Dostawa i montaż koszy na śmieci. 1 kpl. 
1.5. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego 
1.5.1.Montaż słupa lampy oświetleniowej na fundamencie prefabrykowanym 
1.5.2.Montaż wysięgnika  dwu ramiennego 
1.5.3.Montaż opraw oświetleniowych typu LED 85-90Wat z kloszem IP-66. 
1.5.4. Montaż szafki oświetleniowej 
1.5.5. Układanie kabla zasilającego i uziomu pionowego 
1.5.5. Badania i pomiary instalacji uziemiającej i linii kablowej 
1.6. Wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i stalowych, pręty 
ocynkowane powlekane d=5mm, wysokość ogrodzenia h=1,5m , L=24,23m 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.4.1.Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu /Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.4.2.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją  , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami  Inżyniera/Kierownika projektu 
/Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.4.3.Dokumentacja 
-Rysunek: Plan zagospodarowania terenu 
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Szczegółowy zakres prac określają specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały dotyczące wykonania zadania pn. „Budowa 
siłowni plenerowej w Międzyzdrojach przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego dz. nr 264, 
obręb 20  i Wapnicy przy ul. Turkusowej dz. nr 142, obręb 23 wraz z małą architekturą 
parkową”.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji  
przekazanej przez Zamawiającego, to Wykonawca na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu /Inspektora nadzoru inwestorskiego  sporządzi brakujące rysunki i SST na własny 
koszt i przedłoży je inspektorowi do zatwierdzenia.  
 
1.4.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu 
osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 

 
1.4.5.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
 
1.4.6.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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.4.7.Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Ukończenia 
robót przez Inżyniera/Kierownika projektu /Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz będzie 
utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Inżynier/Kierownik projektu /Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać 
roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 
polecenie Inżyniera/Kierownika projektu /Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
1.4.8.Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej Inwestor wskaże Wykonawcy. 
Rozliczenie za zużyte media przejmuje na siebie Wykonawca do momentu odbioru 
końcowego robót. Na wykonawcy ciąży obowiązek opomiarowania zużycia i zdobycia 
odpowiednich uzgodnień z Wodociągów i Energetyki. 
 
1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
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centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 
1.4.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 
 
1.4.11. Informacje o terenie budowy 
Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz : 
 Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i 

zbadać ich dostępność; 
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną 
znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania 
dodatkowych opłat. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 2-3 przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 
Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu/ 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/ 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W przypadku zamiany urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia 
Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Projekt Budowlany Wykonawczy z obliczeniami uwzględniającymi zamienione urządzenie. 
Wszelkie zamiany winny być konsultowane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
 
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, lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji , ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu/ 
Inspektora nadzoru inwestorskiego  w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych 
w Kontrakcie; zostaną, przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 
projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
4.2. Inne wymagania 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniając tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  
za ich zgodność z Dokumentacją , wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego  uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją , SST oraz ustaleniami. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
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lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę prowadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru 
inwestorskiego  może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego  ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy dla Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego  będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu/ Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma ich 
użycie do robót badanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Kierownik 
projektu/ Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę dla Inżyniera/Kierownika projektu/ 
Inspektora nadzoru inwestorskiego . Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne 
legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
   
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
wizją lokalną i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera /Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu/ Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu//Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownika projektu/Inspektor 
nadzoru inwestorskiego  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera /Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
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wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. 
PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego robót, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysu wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Z- 00.00. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w Z-00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/wym. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu/ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, oznakowań 
i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowe oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 
z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 
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