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ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWEGO 
 
    CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres    
        robot budowlanych .  
 1.1.1. Zakres branży drogowej  
 1.1.2. Zakres branży instalacyjnej  
 1.1.3. Zakres branży elektrycznej  
 1.1.4. Zakres branży mała architektura i zieleń 
 
1.2. Analiza uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  
 1.4.1. Natężenie ruchu  
 1.4.2. Branża drogowa  
 1.4.3. Branża instalacyjna 
 1.4.4. Branża elektryczna  
 1.4.5. Branża mała architektura i zieleń. 
 
1.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
 1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu  
 1.5.1.1 Projekt budowlany  
 1.5.1.2 Projekt wykonawczy  
 1.5.1.3 Przedmiar robot  
 1.5.1.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 
           1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa  
 1.5.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy  
 1.5.2.2 Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  
 
1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych  
 1.6.1. Wstęp  
 1.6.2. Zakres robot objętych OST  
 1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robot  
 1.6.3.1 Przekazanie terenu budowy  
 1.6.3.2 Zgodność robot z dokumentacją projektową i ST  
 1.6.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy  
 1.6.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot  
 1.6.3.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 1.6.3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 1.6.3.7 Ochrona i utrzymanie robot  
 1.6.4. Materiały  
 1.6.4.1 Źródła uzyskania materiałów 
 1.6.4.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
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 1.6.4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 1.6.5. Sprzęt 
 1.6.6. Transport  
 1.6.7. Wykonanie robot  
 1.6.8. Kontrola jakości robot  
 1.6.8.1 Pobieranie próbek  
 1.6.8.2 Badania i pomiary  
 1.6.9. Dokumenty budowy  
 1.6.10. Odbiór robot  
 1.6.10.1 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu  
 1.6.10.2 Odbiór częściowy  
 1.6.10.3 Odbiór końcowy robot  
 1.6.10.4 Odbiór ostateczny  
 1.6.10.5 Podstawa płatności  
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
  
2.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
       nieruchomością na cele budowlane 
 
2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia   
       budowlanego  
 2.2.1. Akty prawne 
 2.2.2. Normy 
 
2.3.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    
        budowlanych 
 2.3.1. Kopia mapy zasadniczej. 
 2.3.2. Koncepcja zagospodarowania terenu. 
 2.3.3. Zalecenia i warunki techniczne 
2.4.    Inwentaryzacja zieleni 
 
2.5.    Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz  
          posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 
 
2.6.    Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
 
2.7.    Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli  podlegają one  
          przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w  
          zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także  
          wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 
          podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
          uwarunkowania tych rozbiórek 
 
2.8.    Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne     
          związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych,          
          kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz  
          dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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. z dnia 16 września         
2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

 
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne dla wykonawcy do opracowania 

przez niego projektu oraz wykonania robót w zakresie, jak wynika z poszczególnych 
zapisów. 

 
Wykonawca oświadcza, że niniejszy program funkcjonalno – użytkowy został 

przygotowany w zgodzie z przepisami art. 31 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759), jest kompletny z 
punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program funkcjonalno-użytkowy  
„Przebudowa Placu Zamkowego wraz z przyległym skwerem w Piotrkowie Trybunalskim” 

5 
 

 
 
 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o 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. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
  publicznych, 
- przygotowania oferty Wykonawcy, 
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem opracowania są wytyczne dla zadania polegającego na wykonaniu 
dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych polegających na 
przebudowie Placu Zamkowego wraz z przyległym skwerem działki 91, 92/1 obręb 21 
wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w zakresie przebudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej, rozbudową oświetlenia parkowego, 
budową instalacji iluminacji Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
Część projektowa obejmuje: 
 
− sporządzenie mapy do celów projektowych 
− sporządzenie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej 
− sporządzenie projektu budowlanego przebudowy układu drogowego wraz z przyległym     
   skwerem 
− sporządzenie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji    
   sanitarnej i deszczowej 
− sporządzenie projektu budowlanego oświetlenia parkowego i iluminacji 
− sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 
− sporządzenie projektu zieleni wraz z gospodarką drzewostanem 
− sporządzenie opinii ornitologicznej 
− uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 
− sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej, instalacyjnej, elektrycznej i  
   zieleń  
− sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot z podziałem 
   na branże 
− sporządzenie przedmiarów robot i kosztorysów inwestorskich z podziałem  
   na branże. 
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Część wykonawcza obejmuje: 
 
− rozbiórkę jezdni z trylinki wraz z obramowaniem na odcinku ok 90 mb i fragmentów  
   nawierzchni asfaltowej  
− rozbiórkę nawierzchni chodników z płyt betonowych ok 90 mb i alejek parku z     
   mieszanki mineralno bitumicznej ok 1300 m2 
− wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne.   
− budowę kanalizacji sanitarnej 
− budowę kanalizacji deszczowej 
− budowę oświetlenia parkowego, regulacja istniejących słupów oświetleniowych.  
− budowę nowej konstrukcji jezdni, miejsc parkingowych oraz chodników  
   na Placu Zamkowym - odcinek od ul Zamkowej do ul Wojska Polskiego 
− budowę nowej konstrukcji alejek parkowych przyległego skweru wraz z budową  
   bezpiecznej nawierzchni placu zabaw 
− budowę instalacji iluminacji  
− wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów    
− ustawienie i montaż elementów małej architektury    
 
Zadanie obejmuje działki o numerach: 47/1, 91, 92/1, 92/2,98, 101 /1 obręb 21.  
w Piotrkowie Trybunalskim 
 
1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu oraz 
       zakres robót budowlanych 
 

Inwestycja jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Królewskiego i 
znajduje się w zabytkowym układzie urbanistycznym śródmieścia miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego – wpisanego do rejestru zabytków. 

Plac Zamkowy posiada jezdnie o nawierzchni z trylinki o szerokości ok 10m z 
której wydzielono po stronie zachodniej zatokę parkingowa szerokości ok 3m. 
Po stronie zachodniej bezpośrednio do miejsc parkingowych przylega chodnik o 
nawierzchni asfaltowej szerokości ok 3m. Po stronie wschodniej znajduje się chodnik z 
płyt betonowych szerokości ok 4,5m oraz linia oświetlenia ulicznego oraz szpaler drzew. 
Na przyległym skwerze znajdują się alejki o nawierzchni asfaltowej  zmiennej  szerokości 
od 2,5 do 10m ,oraz drzewostan w stanie dobrym,  na skwerze brakuje sprawnego 
oświetlenia parkowego. 
 
1.1.1. Zakres bran ży drogowej 
 
Przewidywana długość przebudowywanej ulicy  wynosi ok 90 m 
Przyjęte parametry techniczne drogi: 
− Kategoria ruchu KR2 
− Klata drogi L 
− Prędkość projektowa Vp=40km/h 
− Szerokość drogi 6,0m 
− Szerokość zatoki parkingowej 5,0m 
− Szerokość chodników 2m i 4,5m  
Należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni z trylinki wraz z podbudową i 
obramowaniem następnie zaprojektować nową konstrukcję : 
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Jezdnia: 
 - warstwa ścieralna kostka kamienna płomieniowana gr. 10cm (fuga żywica epoksydowa) 
-  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm 
-  górna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 5cm  
-  dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 18cm  
-  warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm 
Obramowanie krawężnik kamienny 15x30cm na ławie betonowej z oporem C15/20 
 Należy zaprojektować rury osłonowe dwudzielne na istniejących kablach 
elektrycznych biegnących wzdłuż ul Wojska Polskiego 
 
Zatoka parkingowa: 
- warstwa ścieralna kostka kamienna surowo-łupana rzędowa 9x11 gr. gr. 10cm 
-  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm 
-  górna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 5cm  
-  dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm  
-  warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm 
Obramowanie krawężnik kamienny 15x30cm, oraz opornik kamienny 12x25 cm 
na ławie betonowej z oporem C15/20 

Po obu stronach ulicy chodniki podlegają rozbiórce, następnie należy 
zaprojektować nową konstrukcje chodnika z kostki betonowej typu „Stare Miasto” kolor 
oliwkowy gr 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej wraz z warstwami 
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa  gr 15 cm warstwa 
odsączająca z piasku mrozoodpornego gr 10 cm.  

Po wschodniej stronie należy dodatkowo zaprojektować kraty na drzewa w ciągu 
chodnika obramowane obrzeżami betonowymi, oraz zjazdy w istniejącej lokalizacji, 
szerokość należy dopasować do istniejących bram, nawierzchnia kostka betonowa typu 
„Stare miasto” kolor grafitowy gr 8cm, podbudowa jak dla zatoki parkingowej. 
Alejki na skwerze wraz z obramowaniem i podbudową przewidziano do rozbiórki  
Należy zaprojektować nową konstrukcje alejek parkowych o nawierzchni z kostki 
betonowej 8cm o fakturze płukanej w kolorystyce szarej płukanej (imitującej jasny granit) 
wzdłuż obramowania należy zaprojektować obustronna rolke z kostki j.w. w 
kontrastującym kolorze np grafitowym płukanym, warstwy podbudowy należy 
zaprojektować w technologii grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa  gr 15 cm 
warstwa odsączająca z piasku mrozoodpornego gr 10 cm. 
Jako obramowanie chodników należy zaprojektować obrzeże betonowe 8x25cm na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm. 
 
 
1.1.2. Zakres bran ży instalacyjnej 
 
Wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie kanalizacji deszczowej : 
 
− Wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej  
− Wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 315 / 250 mm     
    typoszereg ciężki 
− Wykonanie studni rewizyjnych kanalizacyjnych o średnicy Ø 1000mm 
   z włazami typu ciężkiego żeliwnymi z wypełnieniem betonowym. 
− Wykonanie wpustów deszczowych betonowych z osadnikami i wpustami żeliwnymi  
   typu drogowego. 
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− Wykonanie syfonów żeliwnych typu Geigera, wraz z pionowymi odcinkami rur     
    spustowych żeliwnych Ø 150 mm o długości 1,5m  
− Wykonanie przykanalików rur PCV Ø 160 mm typoszereg ciężki. 
 
Wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie kanalizacji sanitarnej : 
 
− Wykonanie włączeń do istniejących studni kanalizacji sanitarnej w ul Zamkowej i  
   ul Wojska Polskiego ( metodą przewiertu) 
− Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych szkliwionych 
   kielichowych z uszczelką  
− Wykonanie studni żelbetowych Ø 1000mm 
− Wykonanie studni rewizyjnych PVC Ø 400mm, na przyłączach 
− Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV typoszereg ciężki 
 
 
1.1.3. Zakres bran ży elektrycznej 
 
W zakresie rozbudowy linii oświetlenia parkowego należy : 
− Demontaż istniejącego słupa oświetleniowego na skwerze przy Pl Zamkowym 
− Wykonać rozbudowę linii kablowej zasilającej (włączenie do istniejącej linii oświetlenia  
    w ul Zamkowej) 
− Wykonać linię kablową oświetlenia parkowego na skwerze przy Pl Zamkowym. 
− Montaż słupów i oprawy oświetlenia parkowego  
 
Linia kablowa powinna być wykonana z kabli typu YAKXS 4x35mm2.  
 
W zakresie budowy instalacji iluminacji Zamku Królewskiego należy : 
 − Wykonanie skrzynki rozdzielczej 
−  Wykonanie linii kablowej zasilania i sterowania opraw projektorowych. 
−  Montaż opraw projektorowych wraz z modułem sterowania, ustawienie i  
    zaprogramowanie systemu.  
 
 
1.1.4. Zakres bran ży mała architektura i ziele ń 
 
−  Usunięcie uschniętych drzew  
−  Cięcia sanitarne - wskazanie do cięcia suchych, nadłamanych lub wchodzących w     
    kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi gałęzi lub konarów  
− Wykonanie nawierzchni placu zabaw. 
− Wykonanie ogrodzenia placu zabaw. 
− Montaż elementów małej architektury. 
− Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, gatunek i lokalizacja zgodnie z   
   projektem zieleni 
− Wykonanie terenów zielonych trawnik  
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Ławki nale ży ustawia ć poza ci ągami pieszymi, w utworzonych wn ękach o 
utwardzonej nawierzchni. Ławki nale ży montowa ć w sposób trwały, konstrukcja 
wnęk: warstwa ods ączająca piasek gr 10 cm, podbudowa z betonu cementowego 
C16/20 gr 20 cm nawierzchnia z kostki jak dla przyl egłego chodnika. 
 
1.2. Analiza uwarunkowania wykonania przedmiotu zam ówienia 
 

Podstawę prac projektowych i budowlanych stanowi niniejszy Program 
Funkcjonalno – Użytkowy oraz dodatkowe ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji 
projektu budowlanego. 

Wykonawca w ramach projektu wykonawczego jest zobowiązany uszczegółowić 
rozwiązania, które są opisane w niniejszym PFU, a także zaproponować inne niż w 
Programie jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów 
poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów lub usprawnienia procesu 
budowlanego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia 
takich zmian w początkowym okresie prac projektowych. 

Projektowane roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję 
Pozwolenia na budowę. Po stronie Wykonawcy dokumentacji projektowej będzie leżało 
pozyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji i uzgodnień, m.in. decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
. 
1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe 
 
 Realizacja inwestycji poprzez  poprawę stanu technicznego nawierzchni drogi, 
chodników i alejek parkowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i 
kołowego, budowa nowych wydzielonych miejsc parkingowych, zapewni lepszy dostęp 
oraz podniesie walory estetyczne przestrzeni publicznej Placu Zamkowego.  
Zaplanowany nowy plac zabaw, mała architektura i oświetlenie uczyni ze skweru 
atrakcyjne miejsce spotkań , oraz wpłynie korzystnie na integracje społeczeństwa.  
Ograniczenie powierzchni utwardzonych na skwerze na rzecz terenów zielonych  
oraz nowe nasadzenia uzupełniające korzystnie wpłyną na środowisko i podniosą 
komfort życia mieszkańców.  
Planowana inwestycja wpłynie również korzystnie na rozwój turystyki i rekreacji. 
 
1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe  
 
Planowane roboty zlokalizowane są w obrębie istniejącego pasa drogowego i działek 
należących do miasta Piotrków Trybunalski. Teren planowanej inwestycji objęty jest 
planem miejscowym uchwała nr XXX/590/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 
dnia 27 lutego 2013 roku , w wypisie oznaczony jako 8ZP-zieleń parkowa, skwer; 
11KDD,19KDD,10KDZ teren drogi publicznej ul Zamkowa, Plac Zamkowy, Wojska 
Polskiego. Teren inwestycji znajduje się również  w zabytkowym układzie urbanistycznym 
śródmieścia miasta Piotrkowa Trybunalskiego – wpisanego do rejestru zabytków. 
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1.4.1. Natężenie ruchu 
 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjęto kategorię ruchu KR2. 
Przeprowadzano pomiary natężenia ruchu na odcinku drogi przeznaczonym pod 
inwestycję. Z uwagi na obsługę komunikacyjną przyległych zabudowań i komunikacje z 
Zamkiem Królewskim, natężenie ruchu kołowego na Placu Zamkowym jest znikome w 
większości są to pojazdy osobowe o relacji docelowo źródłowej. Ruch samochodów 
ciężarowych na Placu Zamkowym został ograniczony poprzez oznakowanie B-5 „zakaz 
wjazdu samochodów ciężarowych” o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. 
 
 1.4.2. Bran ża drogowa 
 
Przyjęto szerokość jezdni 6 m, oraz szerokość miejsc parkingowych 5 m (należy 
przewidzieć pełnowymiarowe miejsca dla osób niepełnosprawnych) 
Na włączeniu Placu Zamkowego do ul Zamkowej i Wojska Polskiego i miedzy jezdnią a 
miejscami parkingowymi należy zastosować poprzecznie obramowanie opornikiem 
kamiennym o wymiarach 12x25 na ławie betonowej z oporem  C 15/20. Na włączeniach 
na łukach i odcinkach prostych uwzględnić wymianę krawężnika na kamienny 15x30 
prosty i łukowy wraz wykonaniem z ławy betonowej z oporem z betonu C 15/20.  
Do wykonania obramowania chodnika należy przewidzieć obrzeże betonowe o wymiarze 
8x25cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm. 
 
Na Placu Zamkowym przewidziano nową konstrukcje nawierzchni jezdni jak dla KR2 : 
− warstwa ścieralna z kostki kamiennej płomieniowanej powierzchnia licowa o wymiarach    
   10x10x10cm (spoinowana dedykowana fuga z żywicy do nawierzchni brukowych). 
− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3cm 
− górna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 5cm  
− dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 18cm  
− warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm 
                                                             łączna grubość konstrukcji nawierzchni 51cm 
 
zakłada się wykonanie jezdni o przekroju daszkowym ze spadkiem 2% 
 
Nowa konstrukcja parkingu na Placu Zamkowym : 
-  warstwa ścieralna kostka kamienna surowo-łupana rzędowa 9x11 gr. gr. 10cm 
-  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm 
-  górna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 5cm  
-  dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm  
-  warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm 
                                                              łączna grubość konstrukcji nawierzchni 45cm 
 
zakłada się wykonanie nawierzchni parkingów ze spadkiem jednostronnym 2% 
do wydzielenia miejsc postojowych należy przewidzieć kostkę kamienną w 
kontrastującym kolorze np. grafitowy, lub czarny , lub kostkę o odróżniającej się 
 fakturze np. płomieniowana. 
 
Nowa konstrukcja chodników na Placu Zamkowym : 
-  warstwa ścieralna kostka betonowa typu „Stare Miasto” kolor oliwkowy gr 8cm 
-  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm 
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-  warstwami podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa  gr 15 cm 
-  warstwa odsączająca z piasku mrozoodpornego gr 10 cm.  
                                                              łączna grubość konstrukcji nawierzchni 36cm 
 
Nowa konstrukcja zjazdów na Placu Zamkowym : 
-  warstwa ścieralna kostka betonowa typu „Stare Miasto” kolor grafitowy gr 8cm 
-  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm 
-  górna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 5cm  
-  dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm  
-  warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm 
               łączna grubość konstrukcji nawierzchni 41cm 
 
 
zakłada się wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów ze spadkiem jednostronnym 2% 
zjazdy w istniejącej lokalizacji, szerokość należy dopasować do istniejących bram 
 
Nowa konstrukcja alejek parkowych na Placu Zamkowym : 
-  warstwa ścieralna kostka betonowa o fakturze płukanej w kolorystyce szarej/grafitowej  
   płukanej gr 8cm 
-  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm 
-  warstwami podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa  gr 15 cm 
-  warstwa odsączająca z piasku mrozoodpornego gr 10 cm.  
                                                              łączna grubość konstrukcji nawierzchni 36cm 
 
wzdłuż obramowania należy zaprojektować obustronna rolke z kostki j.w. w 
kontrastującym kolorze np grafitowym płukanym,. 
 
 
Nowa konstrukcja nawierzchni placu zabaw EPDM kolor granit klasyczny: 
- górna warstwa grubości 1,5 cm z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm  
- dolna warstwa grubości 5,5 cm granulat SBR 
- warstwa z kruszywa łamanego kliniec  0/31,5 mm; gr. 5 cm  
- warstwa z kruszywa  łamanego 0/63 mm; gr. 15 cm  
- warstwa piasku mrozoodpornego gr 10 cm 
                                                               łączna grubość konstrukcji nawierzchni 37cm 
 
 
Pod ławki betonowe okalaj ące plac zabaw wykona ć konstrukcje jak dla alejek 
parkowych z kostki betonowej, obramowanie placu zab aw obrze że betonowe 8x25 
na podsypce cementowo-piaskowej. 
  
1.4.2. Bran ża instalacyjna. 
 
 Wykonanie kanalizacji deszczowej  przewidziano wykonać z rur kanalizacyjnych 
zewnętrznych kielichowych PVC, o ściankach gładkich litym przekroju ścianki rury, typu 
ciężkiego ,sztywność obwodowa rur 8kN/m2, rury łączone na uszczelkę gumową 
Podłączenia wpustów ulicznych i przyłącza do posesji - z rur kanalizacyjnych 
zewnętrznych kielichowych PVC, o ściankach gładkich i litym przekroju ścianki rury, typu 
ciężkiego tj. sztywność obwodowa rur 8kN/m2, łączonych na uszczelkę gumową . 
Zaleca się stosowanie rur PVC uznanego na rynku producenta. 
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Stosowane materiały wg PN-EN 1401:2009; (systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej) 
Na podłączeniach rur spustowych budynków przewidziano syfony żeliwne „Geigera” z 
osadnikiem; do wysokości 1,5m ponad poziom terenu rury spustowe wykonać z rur 
żeliwnych, w kolorze czarnym (analogicznie do rozwiązań przyjętych na Starym Mieście) 
 Studnie żelbetowe z kręgów żelbetowych o średnicy min DN1000 z betonu klasy  
B 45, łączonych na uszczelki gumowe, z włazami żeliwnymi typu ciężkiego, z 
wypełnieniem betonowym, o nośności 40t klasy D400. Podstawy studni i kinety – 
prefabrykowane, z betonu klasy B 45. Stopnie złazowe montowane fabrycznie z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zwieńczenia projektowanych studni żelbetowych - z 
zastosowaniem redukcji stożkowych żelbetowych. 
 Przewidziano żeliwne wpusty deszczowe uliczne płaskie, klasy D400 z wkładką 
gumową, zawiasem i ryglem z kratą z żeliwa sferoidalnego, zamykane na zatrzask. 
Studzienki do wpustów ulicznych prefabrykowane z osadnikiem o głębokości min. 0,5m i 
koszem na nieczystości stałe z blachy ocynkowanej, z wpustami żeliwnymi typu ciężkiego  
Podłączenie wpustów ulicznych – np. za pomocą rur PVC φ160 mm x 5,9 mm. 
Na wpustach zastosować płyty/pierścienie odciążające. 
Osadzenie rur PVC we wszystkich studzienkach ściekowych oraz studniach żelbetowych 
musi być bezwzględnie wykonane fabrycznie (na betoniarni) jako przejście szczelne, 
elastyczne. Ściana studzienek ściekowych w miejscu osadzenia rur musi być 
wzmocniona i pogrubiona. 
 
 Wykonanie kanalizacji sanitarnej  przewidziano z rur kanalizacyjnych 
kamionkowych, szkliwionych, z uszczelkami. Uszczelki gumowe wklejone są do kielicha 
rury za pomocą specjalnego kleju. W takiej postaci rury trafiają na budowę sieci 
kanalizacyjnej. Połączenie następuje poprzez wciśnięcie końca rury do kielicha z 
uszczelką gumową. Wodoszczelność połączeń woda -2,4 bar w czasie próby ciśnieniowej 
trwającej 15 minut. Zaleca się stosowanie rur kamionkowych uznanego na rynku 
producenta. 
 
Studnie żelbetowe z kręgów żelbetowych o średnicy min DN1000 mm z betonu klasy  
B 45, łączonych na uszczelki gumowe, z włazami żeliwnymi typu ciężkiego  D400, 
wentylowane, bez zamków z trwale zamontowaną uszczelką gumową z wypełnieniem 
betonowym. Stopnie złazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem poliamidowym 
koloru żółtego . Podstawy studni i kinety – prefabrykowane, z betonu klasy B 45 
Osadzenie rur we wszystkich studzienkach ściekowych oraz studniach żelbetowych 
musi być bezwzględnie wykonane fabrycznie (w betoniarni) jako przejście szczelne, 
elastyczne. Ściana studzienek ściekowych w miejscu osadzenia rur musi być 
wzmocniona i pogrubiona. 
Studnie muszą spełniać wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne  
PN-B-10729:1999. 
Zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny być zgodne z normą PN-EN 124:2000. 
 Na przyłączach należy stosować studnie inspekcyjne PVC o średnicy kinety 
DN400 mm, zgodne z normą PN-EN 13598-2 
Do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej przewidziano rury PVC o ściankach 
gładkich i litym przekroju ścianki rury, typu ciężkiego tj. sztywność obwodowa rur 8kN/m2, 
łączonych na uszczelkę gumową . Zaleca się stosowanie rur PVC uznanego na rynku 
producenta 
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Studnie żelbetowe należy zaizolować na zewnątrz antykorozyjnie poprzez posmarowanie 
jednokrotne środkiem izolacyjnym, np. IZOLBETEM Dp, powłokowym, stosowanym na 
zimno. Rury kanalizacyjne PVC i kamionkowe należy układać na podsypce piaskowej 
grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm .Studnie kanalizacyjne żelbetowe posadawiać 
ponadto na betonie B7,5 grubości 10cm .W przypadku gdyby zaistniała konieczność 
usunięcia nienośnej warstwy istn. podłoża, należy grunt nienośny wybrać i zastąpić go 
pospółką o wielkości ziaren max. 31,5mm . Pospółkę układać warstwami o grub. max. 25 
cm i zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia odpowiednio dla 
jezdni, chodnika, terenów zielonych, wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe Roboty 
ziemne Wymagania i badania. Obsypkę rurociągow wykonać piaskiem. 
 
1.4.3. Bran ża elektryczna. 
 
 W zakresie rozbudowy linii oświetlenia parkowego należy, włączyć się do 
istniejącej linii kablowej oświetlenia w ul Zamkowej zasilanej ze stacji transformatorowej 
nr 1-0645 „Pereca ”. Linia kablowa powinna być wykonana z kabla ziemnego typu YAKXS 
4x35mm2 0,6/1kV. Ułożenie  kabla zgodnie z normą PN-76/E-05125. 
 Razem z kablami oświetlenia parkowego należy wykonać uziom poziomy przez  
ułożenie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej Fe/Zn o przekroju 25x4mm.
 Kable linii oświetlenia parkowego układać na głębokości 0,7m. Pod kablem należy 
wykonać podsypkę z piasku grubości ok 10cm.   
 Kabel oznaczyć opaskami informacyjnymi z opisanym typem, przekrojem, oraz 
terminem ułożenia, po ułożeniu przykryć warstwą piasku grubości ok 25cm. 
 Nad kablem ułożyć w odległości 25cm kablową folię ostrzegawczą w kolorze 
niebieskim o szerokości 20cm. 
 Na skrzyżowaniu się z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej kable linii 
oświetlenia układać w rurze osłonowej typu DVK 50mm, zakończenia rur odpowiednio 
uszczelnić. 
 Na odcinkach planowanych utwardzeń zasypkę z piasku należy wykonać do spodu 
koryta projektowanych alejek i odpowiednio zagęścić. 
 Oświetlenie uliczne projektuje się stylowymi latarniami typu P2/01 z oprawami 
„Vera” 01/B firmy „Art. Metal” i lampą WLS70W lub LED.  
 Słupy cynkowane ogniowo i malowane, z elementami ozdobnymi żeliwnymi 
montowane na typowym fundamencie betonowym typu F100. Słupy uziemić – oporność 
uziemienia nie większa od 10 omów. 
 
W zakresie robót elektrycznych należy uwzględnić możliwość montażu oświetlenia 
okolicznościowego, oraz montaż uchwytów na flagi na Placu Zamkowym, oraz 
demontaż istniejącego słupa oświetleniowego na skwerze przy Pl Zamkowym. 
 
 W zakresie instalacji iluminacji Zamku Królewskiego, zakłada się iluminację  
czterech elewacji, okien na ostatnim piętrze oraz cztery połacie dachu.  
Do iluminacji wykorzystane zastosować oprawy LED o współczynniku oddawania  
barwy Ra>80 
 Wszystkie elewacje zamkowe będą oświetlone na codzień światłem białym ciepłym 
(2700) z możliwością zmiany barwy w wyjątkowych okolicznościach przy wykorzystaniu 
opraw projektorowych RGBW (np. Dni Piotrkowa , Święta Narodowe, wydarzenia 
kulturalne, spektakle plenerowe w obszarze Zamku) odpowiednio zaprogramowane 
światło wielobarwne. 
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 Oprawy projektorowe o optyce 60° i 40°. Utrzymanie strumienia świetlnego w 
czasie  48.000h -  L70 w temp 50° C  
 Należy przewidzieć iluminacje strumieniem światła 23° i 41°, który będzie 
poprowadzony z ziemi oprawami projektorowymi RGBW do oświetlenia  przestrzeni 
międzyokiennych, uwydatniając kamienne wykończenia okien oraz okienne portale. 
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie  48.000h -  L70 w temp 50° C  
 Dodatkowym należy podświetlić największe okna ostatniej kondygnacji, światłem 
RGBW, oprawami liniowymi. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie  65.000h -  L70 
w temp 50° C  
 Iluminacje dachu należy zapewnić światłem białym neutralnym (4000K) oprawami 
projektorowymi mocowanymi np. na słupach oświetlenia ulicznego lub dodatkowo 
usytuowanych na terenie słupach w odległości 30-50m od iluminowanej powierzchni. 
Optyka szeroka (83°), oddawanie barw (CRI) min 80Ra. 
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie  37.000h -  L70 w temp 50° C  
 
Oprawy będą montowane na fundamentach na poziomie gruntu bez ingerencji w strukturę 
budowlaną obiektu, poza opaską okalającą Zamek 
Z uwagi na świeżo przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji, kable zasilające i 
sterujące do opraw iluminujących wnęki okienne należy poprowadzić wewnątrz budynku 

IP opraw min 65. Energochłonność całego systemu max 2,5kW, oprawy należy 
wyposażyć w osłony antyolśnieniowe . 
Od system wymaga się utrzymanie deklarowanej temperatury barwowej +/- 4% w czasie 
trwałości użytecznej. 
Proponowany system musi być przystosowany do sterowania via DMX i Ethernet . 
 Dla opraw sterowalnych zasilanie i sterowanie musi być prowadzone w jednym 
przewodzie np. YKSLYekw 5x0,75 mm2. 
 
1.4.4. Bran ży mała architektura i ziele ń. 
 
     W ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć montaż elementów małej     
   architektury : 
- ławki metalowo drewniane typu „Oslo” - 17szt 
- ławki betonowe łukowe typu „Kęsbet-Rogal” – 13 szt. 
- kosze na śmieci typu „Agora” -  6szt 
- kraty na drzewa typu „Platan” - 12szt 
- urządzenia placu zabaw „huśtawka ważka”-1 szt. bujak w kształcie zwierzęcia – 2 szt. 
- ogrodzenie placu zabaw standardowe segmenty o długości ok 1,5m 
- tablica informacyjna placu zabaw – 1 szt. 
- tablica informacyjna regulamin parku – 2 szt. 
 
 W ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć następujące roboty w 
zakresie kształtowania terenów zielonych: 
- wykonanie nowych trawników z rolki oraz rekultywacje terenu ok 2400m2 
- wykonanie nowych nasadzeń drzew ok 10 szt. gatunki rodzime np. lipa drobnolistna 
- wykonanie nowych nasadzeń żywopłoty np. grab ok 300 szt. 
- usunięcie drzew martwych  
- cięcia sanitarne - wskazanie do cięcia suchych, nadłamanych lub wchodzących w     
  kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi gałęzi lub konarów  
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pora wykonania nowych nasadzeń  jesień lub wiosna,  miejsce sadzenia powinno być 
wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektową. Dołki pod drzewa i krzewy 
powinny mieć wielkość dostosowaną do bryły korzeniowej. Roślina w miejscu sadzenia 
powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce, zbyt głębokie lub płytkie 
sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. Korzenie złamane i uszkodzone należy 
przed sadzeniem przyciąć. Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią a następnie 
prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać (w celu utrzymania wilgoci zaleca się 
wypełnienie korą).  
 
 teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 
 drzew oraz odchwaszczony, teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć w stosunku    
 do krawężnika o 15 cm (przygotowanie miejsca pod ziemię urodzajną), 
  teren przygotowany założenie trawnika powinien być wyrównany i splantowany, 
 a ziemia urodzajna rozścielona i starannie wyrównana, przy zakładaniu trawników   
 krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad terenem. 

 
Wykonawca musi liczy ć się z sytuacj ą, że rodzaje robót i ilo ści programu 
funkcjonalno – u żytkowego s ą ilościami szacunkowymi i mog ą ulec zmianie na 
etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja zadania zostanie zlecona wykonawcy posiadającym odpowiednie 
doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawcy odbędzie się  
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
Realizacja inwestycji odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. 
Zamawiający wymaga: 
− sporządzenie map do celów projektowych 
− sporządzenie badań geologicznych gruntu, wraz z opinią geotechniczną 
− sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
   zadania, w szczególności: 
− sporządzenie projektu budowlanego przebudowy układu drogowego wraz z przyległym     
   skwerem 
− sporządzenie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji    
   sanitarnej i deszczowej 
− sporządzenie projektu budowlanego oświetlenia parkowego i iluminacji zamku 
− sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 
− sporządzenie projektu małej architektury, zieleni wraz z gospodarką drzewostanem 
− sporządzenie opinii ornitologicznej - jeśli będzie konieczna, 
− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
− zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji ( w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji) 
− uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 
− wykonanie przebudowy Placu Zamkowego w całym zakresie sporządzonej    
    dokumentacji projektowej 
–  Wykonawca podczas realizacji robót zapewni nadzór archeologiczny - jeśli będzie  
    wymagany.  
− sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych 
   dokumentów 
–  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram  
    rzeczowo-finansowy inwestycji.  
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–  zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 
    miesięcy gwarancji na wykonane prace. 
 
1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy proj ektu 
 
 Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich 
działań w celu uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej, w tym uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja podlega uzgodnieniu z zamawiającym, zarządcą drogi i gestorami sieci 
ZDiUM, PWiK, Wojewódzki Konserwator Zabytków 
 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
1.5.1.1 Projekt budowlany 
 
 Projekt budowlany należy opracować w 5 egzemplarzach, oraz w wersji 
elektronicznej. 
 Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 
z dnia 16 września 2004r.)- z późniejszymi zmianami.  
 W zawartość opracowanej dokumentacji muszą wchodzić projekty wszystkich 
branży przewidzianych do realizacji. 
 
 
1.5.1.2 Projekt wykonawczy 
 
 Projekty wykonawcze należy opracować w 5 egzemplarzach, oraz w wersji 
elektronicznej dla poszczególnych branż: 
− branża drogowa 
− branża instalacyjna 
− branża elektryczna 
− branża mała architektura i zieleń 
 
 Projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 
z dnia 16 września 2004r.)- z późniejszymi zmianami 
 W zawartość opracowanej dokumentacji muszą wchodzić projekty wszystkich 
branży przewidzianych do realizacji. 
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1.5.1.3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonan ia i odbioru robot 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) należy sporządzić w 3 egzemplarzach oraz 
w formie elektronicznej dla każdej z branż. 
 
 
SST należy wykonać zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  
dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). 
. 
 
1.5.1.4 Przedmiar robot 
 
 Przedmiary robot należy sporządzić w 3 egzemplarzach oraz w formie 
elektronicznej dla każdej z branż. 
 Przedmiary należy wykonać zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).  
 
 
1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
 
 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas wykonywania robot. 
 Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem zasad zawartych w  
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
 Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robot 
budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robot zanikających i ulegających 
zakryciu. 
 W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być wykonywane pod 
nadzorem gestorów sieci oraz z uwzględnieniem ich wymogów. 
  
1.5.2.1 Wymagania dotycz ące przygotowania placu budowy 
 
 Przewiduje się usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na skwerze, z pryzmowaniem 
do wykorzystania przy urządzaniu terenów zielonych i rekultywacji terenu. Wycinkę 
pojedynczych drzew, na które wykonawca uzyska zezwolenie. Materiał z wycinki staje się 
własnością Inwestora. 
 Prace należy rozpocząć od rozebrania istniejącej jezdni z trylinki wraz z 
obramowaniem oraz fragmentów nawierzchni asfaltowej ,oraz rozbiórki nawierzchni 
chodników z płyt betonowych i alejek na skwerze z mieszanki mineralno bitumicznej.  
 Ziemię z wykopów oraz materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego 
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Pozyskane w trakcie 
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realizacji robót materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez 
Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadające się do ponownego 
wykorzystania, pozostają własnością Zamawiającego i zostaną przetransportowane przez 
Wykonawcę na wskazane miejsce składowania na odległość do 5 km 
 Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy należy uzgodnić 
z Inwestorem. 
 W czasie prowadzenia robot budowlanych należy zapewnić stały dojazd oraz 
dojścia do posesji. 
 Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 
(Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401). 
 
1.5.2.2 Wymagania dotycz ące prac wyko ńczeniowych 
 
 Prace wykończeniowe powinny obejmować wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 
drzewostanu, wykonaniem nowych nasadzeń, ustawieniem elementów małej architektury, 
oraz wykonaniem oznakowania pionowego, 
 Tereny zielone podlegają plantowaniu z humusowaniem, wykonaniem trawników z 
rolki oraz wykonanie prac porządkowych z przywróceniem terenu przyległego do stanu 
pierwotnego. 
 
1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budow lanych 
 
1.6.1. Wstęp 
 
 Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są ogólne wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z przebudową Placu Zamkowego wraz z 
przyległym skwerem, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej  
w Piotrkowie Trybunalskim 
 
1.6.2. Zakres robót obj ętych OST 
 
 Ustalenia zawarte w OST obejmują zakres wymagań ogólnych dla wszystkich 
grup robot w poszczególnych branżach. 
 
1.6.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot, bezpieczeństwo 
na terenie budowy,  oraz za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, sztuką 
budowlaną i umową z zamawiającym. 
 
1.6.3.1 Przekazanie terenu budowy 
 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej. 
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1.6.3.2 Zgodno ść robot z dokumentacj ą projektow ą i SST 
 
 Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt 
budowlany, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji 
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot).  
Opracowana dokumentacja powinna zawierać spójne opisy i wymagania dotyczące 
materiałów w każdym z elementów składowych opracowania. 
 W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
uproszczeń dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 Projektant podejmie decyzję o zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w 
projekcie. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowiązującymi 
przepisami. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Właściwości materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych wymagań nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 Przy wykonywaniu robot należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów 
oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. 
 W przypadku norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca 
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na złą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.6.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, 
bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi 
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji 
ruchu na czas wykonywania robot. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.6.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie 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 dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.6.3.5 Ochrona własno ści 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. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
1.6.3.6 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji robot 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. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 
10lipca 2003). 
 
1.6.3.7 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robot przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
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1.6.4. Materiały 
 
 Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych 
mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 
1.6.4.1 Źródła uzyskania materiałów 
 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania i dostarczania materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie realizacji robot. 
 
1.6.4.2 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
1.6.4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one użyte do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 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 Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.6.5. Sprzęt 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robot. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
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1.6.6. Transport 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Śródków transportu,  
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba Śródków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. 
 Przy poruszaniu się po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 
na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.6.7. Wykonanie robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny 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. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robot będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robot.  
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
1.6.8. Kontrola jako ści robót 
 
 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robot budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robot w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami SST.  
 Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w SST, 
normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
− rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie     
   decyzji pozwolenie na budowę, oraz projekty wykonawcze i szczegółowe specyfikacje     
   techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawców robot     
   budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i     
   warunkami umowy, 
− stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
   potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi    
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   zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
− sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
   z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
1.6.8.1 Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
1.6.8.2 Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.9. Dokumenty budowy  
 
Dokumentację robot stanowią poniższe elementy: 
− decyzja o pozwoleniu na budowę, 
− projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę, 
− projekty wykonawcze branży drogowej, instalacyjnej, elektrycznej, mała architektura i  
   zieleń. 
− plan BIOZ, 
− dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 
   Budowlanego, 
− pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 
   charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych 
   powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 
− badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
− wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych 
   i finansowych budowy, 
− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałowa, 
− protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie 
   materiałów, 
− mapy powykonawcze, zarejestrowane w Miejskim Ośrodku Dokumentacji 
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   Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem 
   budowlanym, 
− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
   inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę), 
− protokoły odbiorów robot i ich etapów. 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, 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.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
− przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
   przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 
   częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających    
   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
   i w trakcie wykonywania robot, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych     
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne     
   istotne informacje o przebiegu robot. 
 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
 Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robot. 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
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odpowiednio zabezpieczonym. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
1.6.10. Odbiór robót 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
− odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór częściowy 
− odbiór końcowy 
− odbiór ostateczny po okresie gwarancji 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
− użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, instalacyjnych 
   i elektrycznych, małej architektury w odniesieniu do dokumentacji projektowej i SST, 
− jakość wykonania i dokładność robot, 
 
 
1.6.10.1 Odbiór robot zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robot. 
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.6.10.2 Odbiór cz ęściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. 
Po zakończeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika 
Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 
− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 
   dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 
   i Inspektora Nadzoru, 
− dziennik budowy, 
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− protokoły badań i sprawdzeń, 
 Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robot 
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 
uczestników odbioru. 
 Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni 
roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 
 Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym 
przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 
 Odbiór częściowy robot polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robot. 
 
1.6.10.3 Odbiór ko ńcowy robot 
 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór końcowy robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do 
odbioru końcowego robot”. 
 Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 
projektową i SST. 
 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu,  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli     
   została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wraz z inwentaryzacją sieci uzbrojenia. 
− protokoły odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów   
    częściowych, 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudwanych materiałów zgodnie z SST, 
− oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem     
   budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 
   Polskimi Normami, 
− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli 
   takie materiały były), 
− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 
   i wartości ogółem netto, 
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 Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym 
z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty 
oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego 
Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 
− wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
    wymagane przez pozwolenie na budowę), 
− wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 
   z kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia 
   na budowę. 
 
 Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego 
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 
Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu 
określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną 
stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one 
   użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może 
   obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
   zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać 
   wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
 
1.6.10.4 Odbiór ostateczny 
 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.11.3 „Odbiór końcowy robot”. 
 
1.6.10.5 Podstawa płatno ści 
 
 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 
i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym 
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak 
również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 
wszystkich innych robot bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  
Są to między innymi koszty: 
− organizacji ruchu na czas robot, 
− zabezpieczenia miejsca robot np. głębokich wykopów, 
− opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
− przygotowania terenu i zaplecza, 
− tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
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− usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
  
 Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek 
od towarów i usług VAT. 
 Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
2.1. Oświadczenie zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do 
dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania działkami, na których będą 
realizowane roboty budowlane. Załączono wypis z rejestru gruntów (Załącznik 1). 
 
2.2.Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem 
      zamierzenia budowlanego  
 
2.2.1.Akty prawne 
 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, 
   poz.1118 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
   technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
   funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
   szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 
   1133 z dnia 10 lipca 2003r.) 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 
   1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
   publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.) 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 
   2003) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
   (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.) 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
   z 2007 r. Nr 19, poz. 115) 
− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. 
   Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
   szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
   oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na 
   drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181) 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 
   Nr 19, poz. 177z późniejszymi zmianami ) 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 
   92, poz. 881) 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
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   poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
   rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
   pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
− Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 
   625 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
   energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912) 
 
2.2.2. Normy 
 
PN-EN 13042:2004      Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
                                     materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
                                     i budownictwie drogowym 
PN-EN 197-1:2002      Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                     cementów powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2003      Beton – Część1: Wymagania , właściwości , produkcja 
                                    i zgodność 
PN-EN 1340:2004       Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 
PN-EN 1338:2005       Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-S -06102:1997      Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
                                    stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96012:1997       Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże 
                                    z gruntu stabilizowanego cementem 
PN-S-02205:1998       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 
                                    i badania 
PN-EN12899-1:2005   Stałe, pionowe znaki drogowe 
PN-S-02204:1997        Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg 
BN-64/8931                  Drogi samochodowe 
BN 64/8931-02             Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania 
                                     nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-75/8931-03             Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje 
                                     badań 
BN-70/8931-05             Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności 
                                     gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych 
PN-ENV 1046:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
                                      Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 
                                      konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
                                      przewodów pod ziemią i nad ziemią. 
PN-70/N-01270.01        Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.02        Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy 
                                      i określenia. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania 
                                      przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B10736                   Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-02480             Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
                                      gruntów. 
PN–76/E- 05125           Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania 
                                      z uzbrojeniem podziemnym 
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PN-EN 124:2000           Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
                                      nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
                                      konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
                                      jakością. 
PN-EN-13201-1:2007   Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia 
PN-EN-13201-2:2007   Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe 
PN-EN-13201-3:2007   Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych 
 
PN-EN-13201-4:2007   Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia 
N-SEP-E -004               Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
                                      Projektowanie i budowa  
                                      Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1997r. 
N SEP-E-001                Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
                                      przeciwporażeniowa, 
N SEP-E-004                Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
                                      Projektowanie i budowa 
PN-R-67022                  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
PN-R-67023                  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzew liściaste 
PN-EN 1176-1:2009      Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1:  
                                      Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
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.  
 
 
2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb ędne do      
       zaprojektowania robót budowlanych 
 
2.3.1. Kopia mapy zasadniczej. 
 
Do niniejszego programu załączono kopie mapy zasadniczej (załącznik nr 2) 
 
2.3.2. Koncepcja zagospodarowania terenu. 
 
Do niniejszego programu załączono koncepcje zagospodarowania terenu wraz z 
zestawieniem materiałów i elementów małej architektury zaopiniowane przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków (załącznik nr 3) 
 
2.3.3. Zalecenia i warunki techniczne 
 
- zalecenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
- warunki do projektowania wydane przez zarządcę drogi ZDiUM 
- warunki do projektowania przebudowy sieci wydane przez PWiK 
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2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 
 
Przeważająca część zieleni na terenie inwestycji (trawniki, drzewa) pozostanie 
nienaruszona podczas realizacji inwestycji. Ze względu na zły stan jedno drzewo 
(uschnięte), przewidziano do wycinki. W ramach zadania wykonane zostaną cięcia 
sanitarne - uschniętych i uszkodzonych gałęzi. 
 
 
2.4.5. Dane dotycz ące zanieczyszcze ń atmosfery do analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub eksper tyzy z zakresu 
ochrony środowiska 
 
Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery. Jedynie etap 
wykonania robót może taki stan naruszyć, lecz ze względu na krótkotrwały charakter nie 
odgrywa roli w zmianach tego stanu. 
 
2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uci ążliwo ści 
 
 Na etapie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas związany z pracą maszyn: 
użyciem ciężkiego sprzętu tj. koparki, ładowarki, zagęszczarki itp. oraz ruchem pojazdów 
ciężarowych. Na poziom emisji hałasu będzie miał wpływ czas przeznaczony na 
prowadzenie robót oraz równoczesność pracy maszyn i urządzeń. 
W celu ograniczenia emisji hałasu powinny być stosowane urządzenia nowszej generacji 
charakteryzujące się niższą emisją hałasu do środowiska, a prace budowlane powinny 
być prowadzone wyłącznie w porze dziennej między godziną 6.00 a 22.00. 
 Nie prognozuje się zwiększenia poziomu natężenia ruchu na etapie eksploatacji, 
zatem w rejonie inwestycji emitowany hałas nie ulegnie zwiększeniu. Budowa nowej 
nawierzchni przyczyni się do zmniejszenia oporów toczenia pojazdów, emisji spalin, 
drgań, zapylenia i poziomu emitowanego hałasu, który nie osiągnie poziomu uznawanego 
za uciążliwy. 
 
2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów bud owlanych, je żeli  
podlegaj ą one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie , 
rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, ko nstrukcji, 
instalacji i urz ądzeń technologicznych, a tak że wskazania 
zamawiaj ącego dotycz ące zachowania urz ądzeń naziemnych i 
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiór ki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek 
 
Uwarunkowania przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i budowy kanalizacji deszczowej  
wydały PWiK w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
Obiektem budowlanym jest droga (Plac Zamkowy) podlegająca przebudowie na długości 
ok 96m, w zakresie jezdni, chodników, miejsc parkingowych,  
oraz przyległy skwer podlegający przebudowie w zakresie budowy chodników, 
oświetlenia parkowego, elementów małej architektury. 
zakres robót pokazano na planie sytuacyjnym (załącznik nr 3) 
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2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz waru nki techniczne i 
realizacyjne zwi ązane z przył ączeniem obiektu do istniej ących sieci 
wodoci ągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samocho dowych, 
kolejowych lub wodnych 
 
Warunki do projektowania wydane przez zarządcę drogi ZDiUM. 
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Zestawienie zał ączników : 
 
 
Załącznik 1 – Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością  
                      na cele budowlane 
 
Załącznik 2 – Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 
 
Załącznik 3 – Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem materiałów    
                      budowlanych i elementów małej architektury przewidzianych do  
                      zastosowania podczas realizacji inwestycji. 
 
Załącznik 4 – Inwentaryzacja zieleni  
 
Załącznik 5 – zalecenia i warunki techniczne wydane przez : 
          – Wojewódzki Konserwator Zabytków 

         – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
         – Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja 
         – PGE Dystrybucja  

                    – Wypis z Planu Miejscowego 
 





 
 

 
Tel :  508-424-577                                        Regon : 291932175                        NIP:655-000-50-81                         

e-mail: viabusko@poczta.onet.pl 
 

 
    
 
 
                               
 
 

Zestawienie materiałów budowlanych i elementów małe j 
architektury przewidzianych do zastosowania podczas  realizacji 
zadania „Młode Stare Miasto…” Przebudowa Placu Zamk owego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zawartość opracowania : 
 
1 Koncepcja zagospodarowania terenu 
2 elementy małej architektury (ławki kosze) 
3 materiały do wykonania nawierzchni 
4 elementy małej architektury (wyposażenie placu zabaw) 
5 elementy budowy oświetlenia parkowego i iluminacji zamku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piotrków Trybunalski marzec 2016 

„VIA” USŁUGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE     
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM 
mgr inż. Tadeusz Budkowski 
ul. Wiślana 22b 
97-300  Piotrków Trybunalski 

 





Ławki parkowe przeznaczone do ustawienia wokół plac u zabaw i skweru przed pomnikiem 
Ławka typu  „Rogal 422 – K ęsbet”  

Wysokość całkowita(cm): 46 
Cięciwa łuku zewnętrznego (cm) 230  
Szerokość całkowita (cm): 43 
Grubość listew(cm): 4 
Waga około 500 kg. 
8 ław lub donic tworzy okrąg o średnicy zewnętrznej 6 metrów 
Części metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane. 
Wysoka waga ławki powoduje, że trudno ją przesunąć i nie ma potrzeby przykręcania jej do podłoża. 

 

 

Proponowana kolorystyka przedstawionych elementów betonowych – grys biało czarny – imitujący ciosy z granitu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nawierzchnia EPDM przeznaczona na plac zabaw w kolorz e granit klasyczny 
 
Produkty w uniwersalnym odcieniu o nazwie ‘Granit Klasyczny’ są wykonane w 100% z kolorowego czarnego i 
szarego, niezwykle trwałego granulatu gumowego EPDM, który jest odporny na mróz i promienie UV. 
 
Proponowana kolorystyka nawierzchni – klasyczny granit 

 
 
Klasyczny granit 
Płyty w kolorze ‘Klasyczny Granit’ składają się w 100% z czarnego i szarego granulatu gumowego EPDM. 
Odcień ten jest neutralny, a więc produkty w tej tonacji nie podlegają zmieniającym się trendom, dzięki czemu 
doskonale komponują się z każdym wnętrzem i wystrojem. 
 
 
Materiał EPDM 
EPDM, czyli kauczuk etylenowo-propylenowy to imponująco trwały granulat gumowy, doskonały do produkowania 
jednocześnie wytrzymałych i atrakcyjnych pod względem estetycznym nawierzchni tarasowo-balkonowych. Płyty 
wykonane z tego materiału są odporne na wszelkie warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV, 
wilgotność, mróz, zimno i gorąco. Barwiony granulat z kauczuku EPDM trwale zachowuje intensywność i 
nasycenie koloru nawet w momencie ścierania wierzchniej warstwy. Płyty firmy WARCO wykonane z granulatu 
EPDM są niezwykle wygodne w użytku poprzez to, że zapewniają izolację od dźwięku, wibracji, zimna i gorąca.  



Ławka z oparciem – typu „Oslo 001103 – Komserwis” 

Oslo kojarzy się nam z estetyką i harmonią. Te dwie cechy idealnie pasują do żeliwnej ławki 
miejskiej Oslo. Zaprezentowaną ławkę miejsk ą wyróżnia solidna żeliwna podstawa 

o charakterystycznym kształcie oraz piękne drewno - całość sprawi, że Twoja inwestycja nabierze 

prestiżowego charakteru. 

To wyjątkowy przykład małej architektury producenta Komserwis , który dzięki klasycznemu 

designowi podanemu w nowoczesnej formie, idealnie sprawdzi się w otoczeniu nowo wybudowanych 

osiedli i biurowców, a także w parkach i skwerach. 

Wymiary 

• wysokość:71 cm  

• szerokość:60 cm  

• długość:180 cm  

• waga:ok. 42 kg  

 

Materiały 

• siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane  

• podstawy: żeliwo lakierowane  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krata pod drzewo – typu „Platan 014103 - Komserwis ” 

Wybierając produkty małej architektury producenta Komserwis  pamiętaj, że możesz uzupełnić je 

o kraty pod drzewa . Przedstawiamy kwadratow ą krat ę pod drzewo  Platan, wykonaną z trwałego 

żeliwa, odpowiednio zabezpieczonego przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

To sprawdzone produkty, które idealnie dopasujesz do każdego rodzaju przestrzeni - ulicy, miasta, 

parku. Sprawdź już dziś! 

Wymiary 

• wysokość:4 cm  

• szerokość:190 cm  

• długość:190 cm  

• średnica otworu:70 cm  

• waga:ok. 242 kg  

• komplet:4 elementy  

Materiały 

• żeliwo lakierowane  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kosz na śmieci z daszkiem – typu „Agora 003220 – Komserwis” 

Tradycja na pierwszym miejscu czyli mała architektura  Komserwis z kolekcji Agora! 

Kosz na śmieci z daszkiem  Agora doskonale pasuje do zabytkowych przestrzeni z historią w tle. 

Elegancki i klasyczny design pozwala na zachowanie tożsamości danego miejsca, a jednocześnie 

podniesienie jego prestiżu. Prezentowany stalowy kosz na śmieci to więc doskonała propozycja dla 

inwestorów szukających kompromisu pomiędzy jakością i estetyką. 

Wymiary 

• wysokość:110 cm  

• średnica korpusu:34 cm  

• pojemność:ok. 35 l  

• waga:ok. 30 kg  

Materiały 

• korpus, daszek i pojemnik z popielniczką: stal lakierowana  

• słupek: stal lakierowana  i żeliwo lakierowane  
 

 







 
 

PROJEKT: 

Plac Zamkowy – Piotrków Trybunalski 
  
  DATA: 03.2016 

WYSTĘPOWANIE: 
  

plac zabaw  
  
  
  
Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Huśtawka ważka    

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

1 szt 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 
 
Szerokość:510mm, długość 3220 mm, wysokość 890 mm 
max. Wysokość swobodnego upadku 1100mm, 
strefa bezpieczeństwa/ wysokość 2900mm, /szerokość 2420mm/ 
długość 5220 mm, rozmiar strefy bezpieczeństwa 11,80m2 

 
Huśtawka ważka, składająca się z dwóch metalowej belki 
osadzonej na pylonie, dwóch siedzisk, oraz miękkich, 
gumowych amortyzatorów pod siedziskami. Elementy 
metalowe -  z anodowanego aluminium, kołnierze wykonane 
ze stali. Śruby - ze stali nierdzewnej  widoczne śruby i 
łączenia) /ocynkowane ogniowo (w elementach mocujących z 
podłożem). Siedziska  z 21mm. grubości, 
wysokociśnieniowego laminatu (HPL)  w pełni odpornego na 
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz uderzenia i 
zarysowania. Zaokrąglony na krawędziach.  Materiał 
wytworzony zgodnie z normą   EN 438:2005. Przeznaczenie 
wiekowe 1+, pojemność urządzenia 2 osoby.  
 
Urządzenie montowane za pomocą stalowej ramy o 
głębokości 610 mm.  
 
Kolorystyka:  Elementy metalowe - jasnoszary, siedziska - 
Żółty.  
 
GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 lata),  EPDM - 
3 lata, metal  - 20 lat (zabezpieczenie powłoki - 10 lat), HPL - 
20 lat 
 
 
 
 
 

 

 
Kolor żółty zbliżony do RAL 1018 
Kolor szary zbliżony do RAL 9002 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
PROJEKT: 
Plac Zamkowy – Piotrków Trybunalski 

  
  DATA: 03.2016 

WYSTĘPOWANIE: 
  

plac zabaw  
  
  
Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Bujak  
M02, M06  

  

 
Z.6 

  
Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

2 szt 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 
 
Szerokość: 400mm, długość 630mm, wysokość 730mm 
max. Wysokość swobodnego upadku 430mm, 
strefa bezpieczeństwa/ wysokość 1970mm, /szerokość 2700mm/ 
długość 2930 mm, rozmiar strefy bezpieczeństwa 7m2 

 
Bujak wyposażony w płaskie siedzisko, otoczony 
dwiema burtami stylizowanymi w  kształt 
"zwierzęcia".  
Dodatkowo bujak posiada podnóżek, oraz poręcz 
dla zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych 
dzieci.  
 
Panel główny - Wykonany z 21-mm. grubości, 
wysokociśnieniowego laminatu (HPL)  w pełni 
odpornego na promieniowanie UV, warunki 
atmosferyczne oraz uderzenia i zarysowania. 
Zaokrąglony na krawędziach.  
Materiał wytworzony zgodnie z normą EN 
438:2005. Elementy metalowe - Wykonane ze 
stali: śrutowanej, czyszczonej chemicznie, 
ocynkowane powłoką epoksydową o grubości min 
60µm., malowane proszkowo – farbą poliestrową 
o grubości co najmniej 100µm.  
 
Łączna grubość warstw nie mniej niż 160 µm. 
Przeznaczenie wiekowe 1+, pojemność 
urządzenia 1os.  
 
Urządzenie montowane do metalowego "stelaża" 
o wysokości 50 cm., zakończonego płaskim, 
drewnianym dyskiem.  
Całość dodatkowo betonowana blokiem o 
wymiarach 60x60x20 cm.  
 
Kolorystyka:  podstawa, siedzisko, uchwyt - 
czarny, panel – Żółty.  
 
GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 
lata),  EPDM - 3 lata, metal  - 20 lat 
(zabezpieczenie powłoki - 10 lat), HPL - 20 lat 
 
 
 

 
 

 
Kolor żółty zbliżony do RAL 1018 
Kolor szary zbliżony do RAL 9002 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
      Kostka betonowa typu  „Stare Miasto” 
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KARTA WYROBU

kostka
z płytz płyt



KARTA WYROBU Kostka granitowa z płyt- wg PN-EN 1342 jest doskonałym materiałem wykorzystywanym przy budowie 
nawierzchni dróg, ulic, placów itp. Dzieje się tak m.in. dlatego, że granit, z którego jest produkowana odznacza się: dużą 
wytrzymałością na ściskanie, niską ścieralnością, dużą wytrzymałością na uderzenia, małą nasiąkliwością wagową, całkowitą 
odpornością na zamarzanie.

Poza tymi cechami fi zycznymi należy podkreślić aspekt estetyczny. Żaden inny materiał nie komponuje się tak 
doskonale z otoczeniem jak kamień naturalny. Nawierzchnie wykonane z kostki kamiennej są trwałe, eleganckie oraz bezpieczne 
w użytkowaniu (antypoślizgowe).
GRANIT STRZEGOM S.A. produkuje kostki o barwie jasnoszarej lub szarożółtej z płyt o grubości  4, 6, 8, 10 cm. Kostka ma 
kształt sześcianu lub prostopadłościanu zbudowanego na jednej powierzchni górnej jako podstawie.

Z płyt produkujemy następujące typy kostki:

kostka z płyt-boki łupane - (rys. 1) kostce granitowej z płyt – boki łupane górna jej powierzchnia jest obrobiona 
w fakturze groszkowanej, płomieniowanej, piaskowanej lub cięta. Boczne powierzchnie są surowo-łupane (powierzchnia dolna  
cięta). 

kostka z płyt boki cięte (rys. 2) Kostka z płyt – boki cięte wykonana jest z płyty granitowej o bokach 
ciętych narzędziem diamentowym. Górna powierzchnia kostki może być w różnych fakturach obróbczych: groszkowanej, 
płomieniowanej, piaskowanej lub po pile. Kształt powierzchni jest kwadratowy o pełnych prostych krawędziach.

Opis faktur obróbczych:

polerowana – charakteryzuje się wysokim stopniem jej wygładzenia do dopuszczalnej chropowatości 2,5 - 2µ /0,0025 
do 0,020 mm/ i naturalnym połyskiem kamienia uzyskanym przez polerowanie.

piaskowana –  faktura mająca powierzchnie wyrównaną, szorstką, o śladach obróbki w formie drobno, gęsto 
rozrzuconych nakłuć, uzyskiwana na skutek uderzania strumienia piasku przy użyciu piaskownicy. Stosowana średnica ziaren 
0,2-0,7 mm, ciśnienie powietrza wyrzucającego piasek 0,3-0,4 MPa. 

groszkowana – powierzchnia równa, lecz szorstka charakteryzująca się występowaniem regularnie rozmieszczonych 
wklęsłości i wypukłości, uzyskanych przez groszkowanie. W zależności od stopnia wyrównania powierzchni, tj. od głębokości
i rozmieszczenia punktów wklęsłości i wypukłości, rozróżnia się faktury:
a)  grubo – groszkowana – średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami 6-8 mm, a głębokość 4-5 mm,
b)  średnio – groszkowana – średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami 4-6 mm, a głębokość 3-4 mm.

płomieniowana – wygląd powierzchni zbliżony do naturalnego przełomu. Chropowatość zależy od wielkości  
ziaren z wyraźnymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu, powstałymi w wyniku działania temperatury i płomienia 

– łuszczenie uzyskane przez płomieniowanie.

(rys. 1) (rys.2)



KARTA WYROBU

kostka 
granitowa 

surowo łupanasurowo łupana



KARTA WYROBU Kostka granitowa surowo-łupana wg PN-EN 1342 jest doskonałym materiałem wykorzystywanym 
przy budowie nawierzchni dróg, ulic, placów itp. Dzieje się tak m.in. dlatego, że granit, z którego jest produkowana odznacza 
się: dużą wytrzymałością na ściskanie, niską ścieralnością, dużą wytrzymałością na uderzenia, małą nasiąkliwością wagową, 
całkowitą odpornością na zamarzanie.

Poza tymi cechami fi zycznymi należy podkreślić aspekt estetyczny. Żaden inny materiał nie komponuje się tak 
doskonale z otoczeniem jak kamień naturalny. Nawierzchnie wykonane z kostki kamiennej są trwałe, eleganckie oraz 
bezpieczne w użytkowaniu (antypoślizgowe).

GRANIT STRZEGOM S.A., w zależności od wymiaru zasadniczego, produkuje następujące wielkości kostki o 
barwie jasnoszarej lub szarożółtej: 5, 7, 9, 16 cm ( dla kostki 5 cm dopuszczalne odchyłki od wymiarów: +10 mm, -10 mm, 
dla pozostałych wielkości: + 20 mm, -10 mm). Kostka ma kształt sześcianu lub prostopadłościanu zbudowanego na jednej 
powierzchni górnej jako podstawie. Na żądanie klienta wykonujemy inne wymiary i kształt kostki.

Kostka granitowa surowo-łupana  (rys. 1) ma wszystkie boki surowo-łupane (przełom typowy dla granitu 
STRZEGOM). Górna powierzchnia kostki w przybliżeniu równoległa jest do dolnej powierzchni. Możliwe są załamania 
krawędzi oraz dopuszczalne wgłębienia i wypukłości do 10 mm. Ściany boczne możliwie prostopadłe do powierzchni górnej. 
Może wystąpić ok. 5% kostki o innym kształcie.

Kostka granitowa rzędowa (rys. 2)  tak samo jak nieregularna, wszystkie powierzchnie ma surowo-łupane. 
Kształt jej zbliżony jest do prostopadłościanu o wymiarach: 12 (12/12-24 cm), 14 (14/14-28), 16 (16/16-32), 18 (18/18-36) 
– dopuszczalne odchyłki od wymiaru + 1 cm.

GRANIT STRZEGOM S.A. posiada w swojej ofercie kostkę surowo-łupaną: jasnoszarą i szarożółtą oraz vanga 
(czerwoną), kostkę bazaltową lub sjenitową (czarną). 

GRANIT STRZEGOM S.A. posiada w swojej ofercie kostkę surowo-łupaną: jasnoszarą i szarożółtą oraz vanga 
(czerwoną), kostkę bazaltową lub sjenitową (czarną). 

GRANIT STRZEGOM S.A. posiada w swojej ofercie kostkę surowo-łupaną: jasnoszarą i szarożółtą oraz vanga 

rys. 1 rys. 2

Przykłady montażu kostki przedstawione są na  ilustracjach.







Inwentaryzacja zieleni Przebudowa Placu Zamkowego w Piotrkowie Trybunalskim

nr nazwa polska nazwa łacinska obwód pnia [cm] zalecenia
1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 86 pielegnacja
2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 141 pielegnacja
3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 134 pielegnacja
4 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 pielegnacja
5 Lipa drobnolistna Tilia cordata 158 pielegnacja
6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 140 pielegnacja
7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 132 pielegnacja
8 Lipa drobnolistna Tilia cordata 126 pielegnacja
9 Lipa drobnolistna Tilia cordata 159 pielegnacja

10 Lipa drobnolistna Tilia cordata 131 pielegnacja
11 Lipa drobnolistna Tilia cordata 143 pielegnacja
12 Lipa drobnolistna Tilia cordata 143 pielegnacja
13 Lipa drobnolistna Tilia cordata 142 pielegnacja
14 Klon jawor Acer pseudoplatanus 103 pielegnacja
15 Lipa drobnolistna Tilia cordata 120 pielegnacja
16 Lipa drobnolistna Tilia cordata 117 pielegnacja
17 Lipa drobnolistna Tilia cordata 116 pielegnacja
18 Jesion Fraxinus L 76 pielegnacja
19 Jesion Fraxinus L 70 wycinka-zły stan
20 Jesion Fraxinus L 102 pielegnacja
21 Jesion Fraxinus L 193 pielegnacja
22 Jesion Fraxinus L 118 pielegnacja
23 Jesion Fraxinus L 106 pielegnacja
24 Jesion Fraxinus L 120 pielegnacja
25 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 137 pielegnacja
26 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 110 pielegnacja
27 Jesion Fraxinus L 105 pielegnacja
28 Jesion Fraxinus L 99 pielegnacja
29 Jesion Fraxinus L 135 pielegnacja
30 Lipa drobnolistna Tilia cordata 108 pielegnacja
31 Lipa drobnolistna Tilia cordata 101 pielegnacja
32 Lipa drobnolistna Tilia cordata 119 pielegnacja
33 Lipa drobnolistna Tilia cordata 109 pielegnacja
34 Lipa drobnolistna Tilia cordata 100 pielegnacja
35 Lipa drobnolistna Tilia cordata 134 pielegnacja
36 Lipa drobnolistna Tilia cordata 127 pielegnacja
37 Lipa drobnolistna Tilia cordata 114 pielegnacja
38 Lipa drobnolistna Tilia cordata 134 pielegnacja
39 Lipa drobnolistna Tilia cordata 160 pielegnacja
40 Lipa drobnolistna Tilia cordata 159 pielegnacja
41 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 pielegnacja
42 Lipa drobnolistna Tilia cordata 107 pielegnacja
43 Lipa drobnolistna Tilia cordata 175 pielegnacja
44 Lipa drobnolistna Tilia cordata 80 pielegnacja
45 Lipa drobnolistna Tilia cordata 48 pielegnacja
46 Lipa drobnolistna Tilia cordata 150 pielegnacja
47 Lipa drobnolistna Tilia cordata 124 pielegnacja
48 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128 pielegnacja
49 Lipa drobnolistna Tilia cordata 116 pielegnacja
50 Lipa drobnolistna Tilia cordata 164 pielegnacja
51 Lipa drobnolistna Tilia cordata 160 pielegnacja
52 Lipa drobnolistna Tilia cordata 168 pielegnacja






































