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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z remontem skweru „Różanka” w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym 

w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi załącznik do umowy na realizację robót budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Podstawę do realizacji robót stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia, niniejsza Specyfikacja, 

Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz załączony 

szkic z Planem Nawierzchni. 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 

 Remont schodów wejściowych na skwer (od strony wschodniej i zachodniej) polegający na  

skuciu istniejących stopnic schodowych i odtworzeniu stopnic na istniejącym fundamencie 

z betonu architektonicznego o parametrach C35/45 Dmax16 S3 W6 - W12. Górna stopnica 

w poziomie alejki ma szerokość 46cm, pozostałe stopnice mają szerokość 33cm i wysokość 

13,5cm; 

 Naprawa betonowego cokołu fontanny (odkopanie podziemnej części cokołu, 

skucie popękanej powierzchni i ponowne otynkowanie specjalistycznymi zaprawami 

do naprawy betonu). Nadziemna i podziemna wysokość cokołu fontanny wynosi ~ 1,2m; 

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zewnętrznej na całej wysokości 

cokołu fontanny z zastosowaniem membran izolacyjnych lub siatki z włókna szklanego 

i emulsji bitumicznej; 

 Rozbiórka nawierzchni alejek mineralno-asfaltowych - powierzchnia ok. 450,00m2; 

 Rozbiórka nawierzchni alejek żwirowych - powierzchnia ok. 630,00m2; 

 Rozbiórka nawierzchni z kostki – powierzchnia ok. 80m2; 

 Rozbiórka betonowych obrzeży ok. 500mb - obrzeża stanowiące murki oporowe usytuowane 

za ławkami (ok. 60mb) należy ustabilizować i wyregulować. Obrzeża stanowiące murki 

oporowe po stronie północnej skweru przesunąć na odległość wskazaną na załączonym 

szkicu; 

 Rozbiórka podbudowy alejek mineralno-asfaltowych; 
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 Wywóz gruzu z nawierzchni mineralno-asfaltowej; 

 Wywóz kostki, krawężników i gruzu z podbudowy betonowej; 

 Wywóz gruzu z nawierzchni żwirowych; 

 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości ścieżek; 

 Wywóz ziemi z korytowania; 

 Regulacja 3 dużych studzienek kanalizacyjnych (jednej okrągłej o średnicy 60cm i dwóch 

kwadratowych o wymiarach 70x70cm) wraz z wymianą pokryw; 

 Regulacja 4 otworów rewizyjnych o wymiarach 28x32cm dla systemów tryskaczowych 

fontanny wraz z wymianą pokryw stalowych; 

 Zamontaż obrzeży z blachy stalowej o wymiarach 8x100cm kotwionych prętami stalowymi 

Ø10 co 200cm (pręty stalowe łączone do blach poprzez spawanie punktowe), 

w fundamentowych bloczkach betonowych; 

 Wykonanie nawierzchni mineralnej utwardzonej, na bazie kruszyw skalnych w kolorze 

beżowym (piaskowym) na powierzchni ok. 1 200 m2. Technologia robót w zakresie konstrukcji 

ściśle według instrukcji i zaleceń producenta nawierzchni systemowej. 

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona 

do stosowania zgodnie z zaleceniami producentów na alejki parkowe. 

Materiał budowlany z wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień naturalny, 

łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące. 

Rodzaje i grubość docelowa warstw: 

- 12 cm podbudowy stabilizującej z kruszywa łamanego (bazaltowego 

lub magmowego) o uziarnieniu 0/31,5mm; 

- 5 cm warstwy dynamicznej o uziarnieniu 0/16mm; 

- 3 cm warstwy wierzchniej mineralnej o uziarnieniu 0/8mm. 

Podstawowy zakres robót został zawarty w Przedmiarze Robót, jednocześnie Zamawiający 

informuje o możliwości zapoznania się przed przystąpieniem do robót ze specyfiką 

i zakresem robót podczas wizji lokalnej w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny 

wszystkich robót ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia według własnej kalkulacji. 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233251-3 Wymiana nawierzchni 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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1.5. Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

należy rozumieć zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 

z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), a ponadto określenia poniżej wskazane: 

1.5.1. Przedstawiciel Zamawiającego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

1.5.2. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania robotami budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. 

1.5.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie 

z Przedmiarem Robót, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi 

przez przedstawicieli Zamawiającego. 

1.5.4. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.5. Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 

przez przedstawicieli Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.6. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja robót budowlanych. 

1.5.7. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.5.8. Przedmiar Robót – wykaz robót z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

1.5.9. Teren wykonywania robót budowlanych - teren udostępniony przez Zamawiającego 

dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące 

część terenu wykonywania robót budowlanych. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo, metody użyte 

przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodność ze sztuką budowlaną, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót budowlanych 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wszelkie dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 

określone 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 umowy, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 

i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

powinny być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę 

z przedstawicielami Zamawiającego. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót budowlanych 

w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót 

oraz bezpieczeństwa i ochrony ludzi. 

W miejscach sąsiadujących z drogami otwartymi dla ruchu pojazdów oraz pieszych, Wykonawca 

ogrodzi i wyraźnie oznakuje teren wykonywania robót budowlanych w sposób uzgodniony 

z przedstawicielem Zamawiającego. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robót budowlanych przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót budowlanych będą się odbywały w sposób uzgodniony 

z przedstawicielem Zamawiającego z należytą ostrożnością i przy poszanowaniu zasad 

obowiązujących na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie podejmował wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz będzie 

unikał zniszczeń dóbr publicznych i uciążliwości dla ludzi i zwierząt, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia środowiska. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2) ochronę drzew i krzewów, 

3) utrzymanie terenu realizacji robót w stanie bez wody stojącej, 

4) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników wodnych pyłami i substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi, 

d) możliwością powstania pożaru. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie 

odpowiednich przepisów na terenie pomieszczeń biurowych, magazynowych, w maszynach 

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

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. 
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1.6.7. 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 

przedstawiciela Zamawiającego oraz będzie z nim 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 

zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla pracowników ogrodu i zwiedzających. 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od przedstawiciela Zamawiającego 

na wjazd na teren ogrodu samochodami ciężarowymi. 

1.6.9. 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. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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1.6.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów 

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powołane są konkretne przepisy, które spełniać mają 

materiały i sprzęt oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 

lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach nie postanowiono 

inaczej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. i ustawie o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 

dostarczy dokumenty potwierdzające jakość zaproponowanych materiałów. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

przeznaczonych do zastosowania materiałów przed ich zakupem i wbudowaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiały zakwestionowane przez Zamawiającego 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót w czasie realizacji robót. 

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

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, kradzieżą, zachowały swoją jakość i właściwości. 

Miejsca składowania materiałów mogą być zlokalizowane w obrębie terenu wykonania 

robót budowlanych tylko w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów będą formowane w hałdy 

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieżą, zachowały swoją jakość, właściwość 

i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. 

2.6. Wymagania ogólne dotyczące kruszywa mineralnego 

Cechy charakterystyczne kruszywa mineralnego: 

 brak części organicznych, gliny, iłu oraz zanieczyszczeń obcych; 

 rodzaj kamienia: kamień naturalny; 

 kolor: naturalny beżowy (piaskowy); 

 postać ziaren: kruszywo łamane; 

 gęstość wg metody Proctora: ≥ 2,09g/cm3; 

 przepuszczalność wody „k”: ≥ 10,0x10-4cm/s; 

 wytrzymałość powierzchni na ścinanie: ≥ 50,0kN/m2. 

Warstwy nawierzchni: 

 Warstwa dynamiczna o uziarnieniu 0/16mm; 

 Warstwa wierzchnia o uziarnieniu 0/8mm. 

Materiał mineralny drobnoziarnisty, naturalny, np. HanseGrand lub inny o właściwościach 

równoważnych, tzn. nie gorszych niż ww., który przywołuje się jako poziom odniesienia 

dla standardu produktu. 

Nawierzchnia właściwa dla ruchu pieszego, w miejscach publicznych: na alejkach parkowych 

z uwzględnieniem zabawy małych dzieci, pozwalająca na prowadzenie wózków dziecięcych 

i inwalidzkich, tworząca strukturę trwale podatną na grabienie i wzruszanie, nie zasklepiająca się 

i nie pyląca poza skrajnymi warunkami pogodowymi. 

Materiał, który zostanie zastosowany, ma stanowić ustalony produkt (system) o ściśle 

zaprojektowanej, odpowiedniej do opisanego celu, ustalonej strukturze – mieszankę, 

(tzw. produkt systemowy) przebadany przez specjalistyczne instytucje, któremu zapewniono 

powtarzalność cech i parametrów fizycznych, konfekcjonowany i sprzedawany w sposób 

minimalizujący ryzyko niewłaściwego dozowania, czy zmieszania składników na budowie. 

Nawierzchnia odpowiednia do stosowania na alejkach parkowych i placach zabaw pod względem 

higienicznym, potwierdzona atest higienicznym. 

Materiały do wykonania nawierzchni powinny być dostarczane w stanie, w którym ich wilgotność 

zbliżona jest do wilgotności ziemi; powinny charakteryzować się wysoką jakością. 

Nawierzchnia w trakcie użytkowania nie powinna się kleić oraz pylić. W stanie suchym pylenie 

dopuszczalne jest tylko w skrajnie gorących i suchych okresach w roku. 
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Struktura wykonywanej nawierzchni powinna umożliwiać jej przegrabianie i uzupełnianie ubytków 

przez dosypywanie materiału. 

2.7. Wymagania dotyczące technologii wykonania nawierzchni mineralnej 

Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 

Warstwa podbudowy i warstwa pośrednia dynamiczna wymaga ubijania dynamicznego. 

Warstwa wierzchnia nawierzchni powinna być ubita statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego 

walca. Do mniejszych powierzchni możliwa do wykorzystania jest ubijarka ręczna. 

Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły, 

dzięki czemu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 

W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 

Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych 

(słońce – deszcz – słońce itd.) 

Nawierzchni mineralnych nie należy wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej 

do temperatury zamarzania. 

W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału nawierzchni należy: 

- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 

- nanieść nową warstwę nawierzchni i wielokrotnie ją zwalcować. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Sprzęt do wykonania nawierzchni mineralnej: 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni mineralnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek i ładowarek, 

- spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 

- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia 

do dozowania wody, 

- walców statycznych lekkich i średnich. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Przy ruchu na drogach wewnętrznych pojazdy będą spełniać wymagania, dotyczące 

bezpieczeństwa użytkowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz przepisy w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wjazd na teren budowy od ulicy Ratuszowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia oraz wymaganiami norm i przepisów prawa. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót a także w normach. 

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. 

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, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie 

zatrudnionych specjalistów. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przekaże próbki wszystkich materiałów do akceptacji 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

KONTROLA JAKOŚCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA MINERALNEGO 

a) Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy 

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na kontroli zgodności 

materiału z wymaganiami jakościowymi. 

b) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ocenie wizualnej 

powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami wymienionymi w punkt 2.6 „Wymagania 

ogólne dotyczące kruszywa mineralnego”. 
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c) Pomiar grubości 

Pomiar grubości należy przeprowadzać w trakcie wykonywania warstw. Dopuszczalne odchyłki 

od projektowanej grubości nie powinny przekraczać +1cm. 

d) Pomiar szerokości 

Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą. 

Szerokość nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o -5cm i +10cm. 

e) Pomiar równości 

Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się przez pomiar bezpośredni za pomocą 4 m łaty, klina 

i taśmy mierniczej. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

6.2.1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych, 

6.2.2. 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 Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót, 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 

Techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać takie dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały, które nie spełniają takich wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1. Dokumenty dopuszczające 

Deklaracje Zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiającego. 

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do Protokołu Odbioru Robót. 

6.3.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) protokoły z narad i ustaleń, 

c) kosztorysy ofertowe, 

d) protokoły odbioru robót. 

6.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie. 

7. PPRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 

Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w niniejszej specyfikacji technicznej i KNR-ach. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 

Wykonawca pisemnie zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego gotowość robót do odbioru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 

atestów i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 
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8.3. 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 robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

W obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy zostanie wykonany przegląd 

wykonanych nawierzchni mineralnych. W przypadku ewentualnych obniżeń, należy poluzować 

nawierzchnię na głębokości 2cm, nanieść nową warstwę materiału i kilkakrotnie ją zwałować. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona 

przez Wykonawcę. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez przedstawiciela Wykonawcy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie, 

przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

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 dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

Technicznej 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. 

8.4.2. 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) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

2) oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, polskimi normami. 
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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. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest realizacja robót zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zapisami w zawartej umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) 

2) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 

z późn. zm.) 

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

z późn. zm.) 

4) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.) 

5) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.) 

6) Instrukcje i certyfikaty producentów materiałów 

7) Polskie Normy 

8) Wytyczne, Instrukcje, Poradniki 


