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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Jemielnicy przy 
ul. Cichej na działkach nr 795/3 i 795/4. 
  
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w  punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują ogólne wymagania, wspólne dla robót 
budowlanych objętymi specyfikacjami technicznymi (ST).  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
-obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 -budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, 
 -obiekt małej architektury. 
-robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
-terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z urządzeniami zajmowanymi przez urządzenia zaplecza budowy, 
- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć projekt budowlany, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  i opisy służące realizacji obiektu i książę 
obmiaru robót, 
-dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
-istotnych wymaganiach - należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane,  
-ziemia urodzajna- ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, 
-materiał roślinny – sadzonki drew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
-bryłą korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
roślin, 
 -forma naturalna – forma drzew i krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarzem 
dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 



W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane w rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz komunikacji w 

obrębie placu szkolnego, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego a i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 



ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenie 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na teren budowy, a wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich uszkodzeń z tym związanych.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umownej. 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty odbioru ostatecznego. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Projektuje się budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej na 
terenie przyległym do szkoły podstawowej. Doboru urządzeń wraz z określeniem stref 
bezpieczeństwa dokonano w oparciu o przykładowe urządzenia. Wykonawca robót zobligowany 
jest do zabudowy urządzeń o parametrach materiałowych i jakościowych nie gorszych jak w 
podanych przykładowych rozwiązaniach: 
a) plac zabaw 
- huśtawka „bocianie gniazdo” – 1 szt. 
- urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.  
- urządzenie zestaw sprawnościowy – 1szt. 
- urządzenie do wspinania – 1 szt. 
- walec – 1 szt.  
- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw– 1 szt.  
- ogrodzenie. 
b) siłownia zewnętrzna 
- orbitrek – 1 szt. 
- wyciąg górny – 1 szt. 
- pajacyk – 1 szt. 
- wioślarz – 1 szt. 
- biegacz – 1 szt. 



- surfer – 1 szt.  
- tablica informacyjna z regulaminem siłowni – 1 szt.  
Stalowa konstrukcja nośna. 
Wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie 
podwójnie proszkowe farbami poliestrowymi mocowana do gruntu za pośrednictwem kotew 
stalowych cynkowanych ogniowo.  
Blacha stalowa perforowana. 
Cynkowana, malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem c 
Drewno. 
Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie 
odpornymi na wodę zabezpieczone poprzez impregnację na działanie wpływów atmosferycznych. 
Drewno urządzeń zabawowych na placu zabaw: robinia akacjowa, wysuszona, pozbawiona bieli, 
zabezpieczona olejem do drewna. 
Drewno na ogrodzenie placu zabaw:  bale strugane, dwukrotnie impregnowane (akacja lub dąb). 
Liny stalowe. 
Liny typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. 
Elementy złączne. 
Śruby, nakrętki, podkładki  wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy złączne z tworzywa  - 
wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach 
wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Wszystkie łączenia, spawy i mocowania są 
gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkowników. 
Siedziska. 
Siedziska o konstrukcji stalowej  ocynkowane ogniowo i amlowane podwójnie proszkowo farbami 
poliestrowymi. Siedzisko typu „ptasie gniazdo” o średnicy 100 cm – metalowa rama opleciona 
miękką liną polipropylenową. 
Siedzisko elastyczne w postaci zbrojonego pasa pokryte miękką gumą. 
Siedziska zawieszane na łańcuchach fi 6 mm ze stali nierdzewnej. 
Zaślepki. 
Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

 

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

 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 

2.2. Ziemia urodzajna  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:  



1 − ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

2 − ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

 

2.3. Ziemia kompostowa  

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.   
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.  

 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy  

2.4.1. Drzewa i krzewy  

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy.  
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  
1 − pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  
1 − przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  
2 − system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,  
3 − u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,  
4 − pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, 

np. u form kulistych,  
5 − pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,  
6 − przewodnik powinien być praktycznie prosty,  
7 − blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.  
 
Wady niedopuszczalne:  
1 − silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  
2 − odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
3 − ślady żerowania szkodników,  
4 − oznaki chorobowe,  
5 − zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  
6 − martwice i pęknięcia kory,  
7 − uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  
8 − dwupędowe korony drzew formy piennej,  
9 − uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  
10 − złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.  
 

2.4.2. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie  

Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone sadzonki 
powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską.  
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:  
1 − rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej 

partii, zdrowe i niezwiędnięte,  



2 − pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,  
3 − bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.  
 
Niedopuszczalne wady:  
1 − zwiędnięcie liści i kwiatów,  
2 − uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,  
3 − oznaki chorobowe,  
4 − ślady żerowania szkodników.  
 
Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.  
Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej 
bezpośrednio przed sadzeniem.  
Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem.  

2.5. Nasiona traw  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

2.6. Nawozy mineralne  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania.  
 
 
 

4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu zewnętrznego oraz 
na terenie budowy, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości 
przewożonych materiałów oraz nie spowodują uszkodzenia istniejącej substancji oraz otoczenia 
palcu budowy, w tym istniejących terenów zielonych, chodników, ogrodzenia terenu szkoły. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Zamawiającego. Koszty obsługi geodezyjnej nie będą objęte odrębnym wynagrodzeniem. 
5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 



5.1.3. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. 
5.1.4. Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Trawniki  

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  
1 − teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
2 − przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 
cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),  

3 − przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem,  

4 − teren powinien być wyrównany i splantowany,  
5 − ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  
6 − przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić,  
7 − siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
8 − okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
9 − na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
1 − przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
2 − po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  

3 − mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa z przeznaczeniem na trawniki ozdobne.  
 

5.2.2. Pielęgnacja trawników  

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
1 − pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  
2 − następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
3 − ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października),  

4 − koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy,  

5 − chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika.  

 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku:  
1 − wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
2 − od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  
3 − ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
 

5.3 Sadzonki  

Sadzonki. 



Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwe 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z 
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące 
cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, np. na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 
uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte/ 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenie mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
- martwice i pęknięci kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- źle zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 
Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki z nasion różnych gatunków powinny mieć oznaczony 
na opakowaniu skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.    

5.4. Drzewa i krzewy  

5.4.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów  

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:  
1 − pora sadzenia - jesień lub wiosna dla roślin z gołym korzeniem lub w balotach – rośliny 

doniczkowane mogą być sadzone przez cały sezon, 
2 − miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,  
3 − dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajną,  
4 − roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,  
5 − korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 



1 − przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 
palik,  

2 − korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 
miskę i podlać,  

3 − drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,  
4 − wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa,  
5 − palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.  
 

5.4.2. Pielęgnacja po posadzeniu  

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:  
1 − podlewaniu,  
2 − odchwaszczaniu,  
3 − nawożeniu,  
4 − usuwaniu odrostów korzeniowych,  
5 − poprawianiu misek,  
6 − okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,  
7 − rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,  
8 − wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,  
9 − wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,  
10 − przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące).  
 

5.4.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów  

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:  
1 − sposób wzrostu,  
2 − rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,  
3 − konstrukcję korony.  
 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy 
unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 
do 3 lat.  
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:  
1 a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub 

mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków 
mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 
m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;  

2 b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 
3 c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między 

zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy 
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się 
wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% 
gałęzi;  

1 d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 
niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 
przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z 
odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;  

2 e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, 
poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych;  

3 f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po 
posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, 
dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w 
określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni 
żywopłotu.  

 



5.4.4. Przesadzanie drzew i krzewów.  
1 Przesadzanie drzew i krzewów powinno być przeprowadzone  wiosną bądź jesienią. 
2 Należy zadbać, by bryła korzeniowa była jak największa i możliwie w całości związana 

ziemią (także podczas transportu) gdyż to zagwarantuje przyjęcie roślin na nowym 
miejscu.  

 
Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie.  

5.4.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu  

Pielęgnacja polega na następujących zabiegach:  
1 − uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do 

nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje 
się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody,  

2 − ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów 
oraz działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub 
tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, 
lateksowe),  

3 − układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa,  
4 − usuwaniu chwastów.  
 

5.4.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy  

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 
istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na 
wzrost i rozwój tych drzew.  
Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to na czas wykonywania robót 
budowlanych powinny być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.  
 

5.5. Kwietniki (rabaty) 

Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące:  
1 − gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba 

rodzima jest jałowa i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od 10 
do 25 cm, w zależności od rodzaju sadzonych kwiatów,  

2 − ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej,  
3 − po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość 

sadzenia,  
4 − pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu 

przekwitłych kwiatów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  

6.2. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 



jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badanie niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 
które spełniają wymogi ST. 

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

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

6.4. Trawniki  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
1 − oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
2 − określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  
3 − pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  
4 − wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi,  
5 − ilości rozrzuconego kompostu,  
6 − prawidłowego uwałowania terenu,  
7 − zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
8 − gęstości zasiewu nasion,  
9 − prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
10 − okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
11 − dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.  
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
1 − prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
2 − obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
 

6.5. Drzewa i krzewy  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:  
1 − wielkości dołków pod drzewka i krzewy,  
2 − zaprawienia dołków ziemią urodzajną,  
3 − zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 

sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,  
1 − materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],  
2 − opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  



3 − prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 
przymocowania do nich drzew,  

4 − odpowiednich terminów sadzenia,  
5 − wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,  
6 − wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,  
7 − zasilania nawozami mineralnymi.  
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:  
1 − zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,  
2 − zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową,  
3 − wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 
4 − prawidłowości wykonania ściółkowania włókniną i korą,  
5 − prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),  
6 − jakości posadzonego materiału.  
 

6.6. Kwietniki  

Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu:  
1 − zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem 

wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości 
sadzenia,  

2 − jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i 
mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),  

3 − przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości 
kompostu,  

4 − prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, 
przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin).  

 
Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na:  
1 − zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem 

rozmieszczenia kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin,  
2 − jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju),  
3 − przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie 

na okres zimy.  
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza poprzez pisemne powiadomienie 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 



 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje 
Zamawiający. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) ora jakości. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z  ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w trakcie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2. protokoły odbioru robót częściowych, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST , 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie - „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1.Ustawy 

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

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

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



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

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

8.2.Rozporządzenia 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenie polskich jednostek organizacyjnych i upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

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

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

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 1072). 

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

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

8.3.Normy. 
 

 PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 1176-2:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

 PN-EN 1176-3:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

 PN-EN 1176-4:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

 PN-EN 1176-5:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

 PN-EN 1176-6:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

 PN-EN 1176-7:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 



 PN-EN 1176-10:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany 
sprzęt do zabaw. 

 PN-EN 1176-11:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 

 PN-EN 1177:2009 
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku. 

 
8.3.Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

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

 


