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I. Wymagania ogólne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Szczegółowa STWiOR „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w Projekcie 

budowlano – wykonawczym zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią 

wykonaną z gumowych mat przerostowych położonej w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

STWiOR stanowi część Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w podpunkcie1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiOR 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z STWiOR: 

Urządzenia siłowni zewnętrznej, małej architektury (tablica regulaminowa, ławka z oparciem, kosz na 

śmieci) 

Nawierzchnia pod urządzeniami siłowni zewnętrznej  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych  

i odpowiednio utwardzony. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz  

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem (może nie być konieczny dla niniejszej inwestycji – wg 

wymagań Starostwa Powiatowego i Zamawiającego). 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowaniaRobotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (może nie byćkonieczny dla niniejszej 

inwestycji – wg Starostwa Powiatowego i Zamawiającego). 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców  

i ew. dodatkowych 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  

i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a)Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

i czynników atmosferycznych. 

b)Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c)Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

d)Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f)Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g)Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 

do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymitolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Robót budowlanych. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Szerokość użytkowa obiektu - szerokość nawierzchni przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu 

oraz szerokość chodników. 

Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 

oraz reperów, Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany) oraz Dokumentację Projektową i komplet 

STWiOR. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Podstawę do realizacji robót stanowią: 

- dokumentacja projektowa zagospodarowania placu zabaw na terenie:  dz. nr 319/18 i 319/5 – 
Kołobrzeg 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie budowy nawierzchni z maty przerostowej, 
dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej i małej architektury (tablica regulaminowa, kosz na 
śmieci i ławka z oparciem). 

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną dokumentacją. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

niezbędne do ochrony robót.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót wygrodzi teren budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia , wydane 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.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 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 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy                           

i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu 

odbioru końcowego. 

1.5.11. 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. 

1.5.12.Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają 

materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, 

stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm 

i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i 

zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną 

przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym 

poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 

28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.                   

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania 
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na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej 

wspomnianych dokumentach. 

2. Materiały 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy                 

i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

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 STWiOR. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru 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. 

4. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową wymaganiami STWiOR 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i STWiOR. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

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

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. 

i które spełniają wymogi STWiOR. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy może być wymagany przez organ rejestrujący zgłoszenie robót budowlanych lub przez 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zarejestrowane zgłoszenie robót budowlanych, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

7. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

7.1. 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 Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru  

i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany). Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  
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i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 

STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

7.2. Odbiór częściowy 

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

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

7.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny 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 powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisem 

do Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany). 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  

w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2.STWiOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3.Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany). 

4.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR. 

5.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
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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. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

7.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

8. Podstawa płatności 

8.1 Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej 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 obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

8.2 Roboty nieprzewidziane 

Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz 

takie, które wynikły w trakcie realizacji robót. Rozliczenie robót nieprzewidzianych nastąpi po zakończeniu 

zadania, na podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę                             i 

Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być 

zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu 

ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty 

te będą wycenionew oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do oferty. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe. 
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9.Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu                       

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                   

i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  

w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 

z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat  

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 

.1998r. poz.679 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. 

8. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. u. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi 

zmianami. 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998r. w sprawie wykazu 

wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

II. URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  

1. Wstęp – siłownia zewnętrzna 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Szczegółowa STWiOR „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w Projekcie 

budowlano – wykonawczym zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią 

wykonaną z gumowych mat przerostowych położónej w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
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STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych jw. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie siłowni zewnętrznej                    

i obejmują dostawę i montaż urządzeń wyposażenia siłowni: 

1. Wahadło – 1 szt. 

2. Wyciąg górny - 1 szt. 

3. Wyciąg dolny  - 1 szt. 

4. Prasa nożna- 1 szt. 

5. Biegacz- 1 szt. 

 

Wszystkie produkty powinny posiadać certyfikat lube deklaracje na zgodność z Normą PN-EN 16630. 

Normy te obowiązują w państwach Unii Europejskiej i są powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z certyfikowanych urządzeń. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne” 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

siłowni zewnetrznej i STWiOR. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiOR 

„Wymagania ogólne”. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

3.2 Sprzęt 

Zastosowany sprzęt: zgodnie z instrukcją montażową dołączoną przez Producenta. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-16630-2015-06p.html
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4.2 Transport materiałów 

Dowóz – samochód skrzyniowy. 

Materiały i sprzęt powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. W czasie transportu urządzenia należy przewozić dobrze zamocowane, 

zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

budowie oraz za ich zgodność z opisem technicznym placu zabaw STWiOR i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń należy sprawdzić, czy 

dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia oraz wymaganymi normami. Prace 

montażowe należy wykonać na zasadach określonych w stosownej umowie. 

5.1 Montaż 

Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta 

wyrobu. 

5.3 Instrukcje użytkowania 

Wszystkie urządzenia siłowni dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania w celu ułatwienia  

w przyszłości przeglądu urządzeń zabawowych po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

5.4 Przegląd 

Przegląd urządzeń  w okresie objętym gwarancją należy przeprowadzać w odstępach, co najmniej 12-to 

miesięcznych. Poważne usterki, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo, należy niezwłocznie 

usunąć. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie zablokowując je, demontując lub w 

jakikolwiek inny sposób, tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem technicznym placu zabaw 

i STWiOR. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających 

potwierdzone przez producenta świadectwa jakości i spełniające normy PN lub PN-EN. Odbiór materiału 

będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i sprawdzenie właściwości materiału  

z wystawionym atestem. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 

o jakości wystawionym przez producenta, materiał powinien być zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały, 
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które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. Roboty zanikające należy zgłaszać do 

odbioru. 

6.1 Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem zastosowanych materiałów  

i dokładności wykonania. 

6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robót. 

Elementy siłowni zewnętrznej powinny być osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu elementu 

siłowni należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

6.3 Ocena jakości wykonanych robót. 

Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiału oraz montażu urządzeń 

siłowych, zamontowania tablicy informacyjnej, ławki z oparciem i kosza na śmieci wykonane roboty należy 

uznać za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty należy uznać za niezgodne                      

z wymaganiami. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy: 

a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót 

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności  

z wymaganiami. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Ilość urządzeń siłowych oblicza się w sztukach.  

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

Roboty wymienione w STWiOR podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu przez komisję powołaną 

przez Inwestora: Gmina Miasto Kołobrzeg 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Po spisaniu protokolu odbioru przedmiotu umowy bez uwag lub protokołu odbioru z usunięcia wad 

przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (faktury) na konto podane na 

rachunku (fakturze) w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu. 

9.1 Termin płatności 

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjęcia placu zabaw przez Inwestora – termin płatności –do 30 

dni. 

10. Przepisy związane 

10.1 Polskie normy: 

• PN-EN 16630:2015 – Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. 

 

10.2 Inne dokumenty: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. 

zm.); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.) 

III MAŁA ARCHITEKTURA 

1. Wstęp – mała architektura 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Szczegółowa STWiOR „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w Projekcie 

budowlano – wykonawczym zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią 

wykonaną z gumowych mat przerostowych położonej w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych jw. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie strefy rekreacyjnej i 

obejmują dostawę i montaż urządzeń małej architektury. 

1. Tablica regulaminowa - 1 szt.. 

2. Kosz na śmiec – 1 szt. 

3. Ławka z oparciem – 1 szt. 
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Wszystkie produkty powinny posiadać certyfikat na zgodność z Normą PN-EN-1176. Normy te 

obowiązują w państwach Unii Europejskiej i są powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z certyfikowanych urządzeń. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne” 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

i STWiOR. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiOR 

„Wymagania ogólne”. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

3.2 Sprzęt 

Zastosowany sprzęt: zgodnie z instrukcją montażową dołączoną przez Producenta. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

4.2 Transport materiałów 

Materiały i sprzęt powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. W czasie transportu urządzenia należy przewozić dobrze zamocowane, 

zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

budowie oraz za ich zgodność z opisem technicznym placu zabaw STWiOR i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń należy sprawdzić, czy 
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dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia oraz wymaganymi normami. Prace 

montażowe należy wykonać na zasadach określonych w stosownej umowie. 

5.1 Montaż 

Montaż urządzenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta wyrobu. 

5.2 Podłoże 

Element małej architektury należy montować w gruncie betonem klasy B-20. 

5.3 Przegląd 

Przegląd urządzeń w okresie objętym gwarancją należy przeprowadzać w odstępach, co najmniej 12-to 

miesięcznych. Poważne usterki, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo, należy niezwłocznie 

usunąć. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie zablokowując je, demontując lub w 

jakikolwiek inny sposób, tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem technicznym i STWiOR. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających potwierdzone przez 

producenta świadectwa jakości i spełniające normy PN lub PN-EN. Odbiór materiału będzie obejmował 

zgodność ze specyfikacją i sprawdzenie właściwości materiału. Materiały, które nie spełniają norm nie 

dopuszcza się do wbudowania. Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru. 

6.1 Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem zastosowanych materiałów  

i dokładności wykonania. 

6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robót. 

Elementy małej architektury powinny być osadzone zgodnie z normami.  

6.3 Ocena jakości wykonanych robót. 

Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiałów oraz montażu tablicy 

informacyjnej, wykonane roboty należy uznać za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Ilość elementów małej architektury oblicza się w sztukach.  

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

Roboty wymienione w STWiOR podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu przez komisję powołaną 

przez Inwestora: Gmina Miasto Kołobrzeg 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Po spisaniu protokolu odbioru przedmiotu umowy bez uwag lub protokołu odbioru z usunięcia wad 

przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (faktury) na konto podane na 

rachunku (fakturze) w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu. 

9.1 Termin płatności 

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjęcia placu zabaw przez Inwestora – termin płatności –do 30 

dni. 

10. Przepisy związane 

10.1 Polskie normy: 

  PN-EN 1176 : 2009 

10.2 Inne dokumenty: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. 

zm.); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.) 

IV. NAWIERZCHNIA 

1. Wstęp - nawierzchnia 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 

nawierzchni z mat przerostowych, która zostanie wykonana w ramach budowy siłowni zewnętrznej przy 

ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu  

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

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z montażem nawierzchni bezpiecznej. Projektowana nawierzchnia z maty przerostowej, posiadająca 

certyfikat PN-EN 1177 oraz atest, odprona na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie 

i wysokie temperatury, w kolorze czarnym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne określenia podstawowe, zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podane są w STWiOR „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR 

„Wymagania ogólne” 

2.2 Mata przerostowa 

Materiały muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności z normą Materiałami stosowanymi przy wykonaniu 

robót według niniejszej SST jest nawierzchnia bezpieczna spełniająca normę PN- EN 1177, 

charakteryzująca się całkowitą przepuszczalnością.  

Mata gumowa przerostowa ma formę ażurowych otworów co umożliwia swobodny wzrost trawy przez 

matę. Grubość nawierzchni wynosi 22 mm i nie jest uwarunkowana wysokością upadku z urządzenia, 

ponieważ posiada certyfikat o amortyzacji z wysokości do 3 m. 

Wymiary : 1,5m x 1.0m 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania mat przerostowych 

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 



21 
 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Sprzęt ma 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca będzie posiadał stosowane dokumenty 

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

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie stosował się do 

ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu 

budowy.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiOR 

, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

Wszystkie elementy robót montażu przerostowego podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

a) zgodności z dokumentacja i przepisami, 

b) poprawnego montażu, 

c) kompletności wyposażenia. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 

(atesty). Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań 

materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości 

(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr2) nawierzchni bezpiecznej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót 

podlegają: 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Po spisaniu protokolu odbioru przedmiotu umowy bez uwag lub protokołu odbioru z usunięcia wad 

przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (faktury) na konto podane na 

rachunku (fakturze) w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu. 

9.1 Termin płatności 

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjęcia placu zabaw przez Inwestora – termin płatności –do 30 

dni. 

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 

i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229, Nr 129 

poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 

zmianami). 

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

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 


