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WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową placu zabaw dla dzieci.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM
Inwestor:
GMINA TARCZYN, UL. RYNEK 8A, 05-555 TARCZYN
1. 3. Zakres robót objętych ST
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i naleŜy je stosować w
powiązaniu z niŜej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST :
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45112000-5 Roboty ziemne przygotowawcze
45112723-9 Nawierzchnia
45421160-3 WyposaŜenie placu zabaw

1.4 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
2. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką
budowlaną.
Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót,
dostaw inwestorskich, materiałów z demontaŜu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane
pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niŜ w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
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Zgodność robót z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.
Dane określone w PB i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany obejmuje:
Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt budowlany – architektura.
Przedmiary i kosztorysy robót
Specyfikacje techniczne.
2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
-oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robót),
Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą
(uŜytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły
powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości
obciąŜą one Wykonawcę.
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Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność.
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciąŜliwości
dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skaŜenia środowiska, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. Stosowany
sprzęt nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska,
obciąŜają Wykonawcę.
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie
realizacji robót, obciąŜają Wykonawcę.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natęŜeniu większym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich uŜycie
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.
Ochrona przeciwpoŜarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace poŜarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uŜytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poŜarem wywołanym jego
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kosztorysowej.
3. Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu.
3.1. Materiały - akceptowanie uŜytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia
robót.
JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być
z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie
całego procesu eksploatacji.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji naleŜy zapewnić:
- współpracę i pomoc Wykonawcy,
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3.2. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację.
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Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.
3.3. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewoŜonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
4. Wymagania dotyczące wykonania robót
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagroŜenie dla finalnego zakończenia
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
4.3. Kontrola jakości robót.
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i
ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.
4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na kaŜde Ŝądanie
Inspektora nadzoru.
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
dostarczonych przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy nie są
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor
moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.
4.3.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić do
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być
badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kaŜde
Ŝądanie.
4.3.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę
w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
-datę przyjęcia placu budowy,
-datę rozpoczęcia robót,
-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,
-daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do
jego treści.
Księga obmiaru robót.
Nie jest wymagana, ale jej załoŜenia moŜe zaŜądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o
duŜym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
-numerem kolejnym karty,
-podstawą wyceny i opisem robót,
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-ilością przedmiarową robót,
-datą obmiaru,
-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST,
-ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe:
-decyzję o pozwoleniu na budowę,
-protokół przekazania placu budowy,
-protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
-harmonogram budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokóły odbioru robót,
-protokóły z narad i ustaleń,
-dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z demontaŜu
podlegające utylizacji,
-korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na Ŝyczenie Inwestora.
4.4. Obmiar robót.
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku
występowania dłuŜszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i
jedno-znaczny.
Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie
określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
-podstawę wyceny i opis robót,
-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
-datę obmiaru,
-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
-obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x
wysokość x ilość = wynik obmiaru,
-ilość robót wykonanych od początku budowy,
-dane osoby sporządzającej obmiaru.
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4.5. Odbiór robót.
4.5.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robót zanikających,
-odbiorowi częściowemu, elementów robót,
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takŜe Inspektora.
4.5.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później
jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niŜ
przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB,PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
-Dziennik budowy – oryginał i kopię.
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-Obmiar robót (jeśli wymagany)
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
-Protokóły prób i badań.
-Protokóły odbioru robót zanikających.
-Rozliczenie z demontaŜu.
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.
-Wykaz przekazywanych kluczy.
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie
ustalonym przez komisję.
4.6. Podstawa płatności.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone w ST i PB.
Cena obejmuje:
-robociznę,
-wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą
wystąpić w czasie realizacji robót.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w
danej branŜy dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują
zapisy umowy.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.

Roboty poprzedzające i związane

- wydzielenie terenu
komunikacyjnych

prowadzenia

robót,

zabezpieczenie

dróg

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz
składowanie niezbędnych materiałów
- ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami
obiektów z uwagi na prowadzenie robót w czynnych obiektach
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z
rozbiórki
- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie
wstępu na teren prowadzenia robót przez osoby trzecie
-

wywóz
2.

i

utylizacja

materiałów

pochodzących

z

rozbiórki

Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania
robotami. Pracownicy wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez
kierownika robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi
zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3.

Sprzęt
Rodzaj sprzętu uŜywanego do robót pozostawia się do wyboru wg
uznania przez
Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i
narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i
warunków BHP. W przeciwnym wypadku
zostaną
przez
zarządzającego
realizacją
umowy
zdyskwalifikowane
i
niedopuszczone do robót.

4.

Transport i magazynowanie materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy
materiałów w ilościach zezwalających na zachowanie ciągłości
prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego
lub uniemoŜliwiającego bezpieczne wykonywanie robót.
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Zamawiający moŜe zwrócić się do zarządcy obiektu o wydzielenie w
miarę moŜliwości odrębnego pomieszczenia na potrzeby składowania
ewentualnej większej ilości materiałów.
5.

Wymagania szczegółowe

Ogrodzenie systemowe
Kod CPV – 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia
zgodnie z
opisem w przedmiarze robót dział 7.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu wykonania ogrodzenia systemowego.

Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.
Materiały

-

Materiały stosowane do wykonywania ogrodzenia powinny mieć:
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi
normami,
Certyfikat lub deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru norm polskich.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i
wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie dokumentację
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania
ogrodzenia.
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Wykonanie robót
Wykonanie fundamentów pod ogrodzenia z betonu B-20 lub
elementów prefabrykowanych na głębokość 90 cm. PRZĘSŁO
OGRODZENIOWE - panel o szerokości 3000 mm i wysokości 2000
mm, jednostronnie zakończone pionowymi kolcami o długości 30
mm, oczko o wymiarach 200x50 mm.
Drut ocynkowany o minimalnej grubości powłoki wynoszącej
40g/m2, druty poziome o wymiarze 15x6 mm Średnica drutów
pionowych 5 mm. SŁUPY: Ocynkowane wewnątrz zgodnie z normą
EN 10147, warstwa podkładowa, ostatecznie słupy pokryte
proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów) Panele mocowane
od strony przedniej słupa za pomocą złączek i śrub
zabezpieczających.
Słupy
kwadratowe
posiadają
otwory
przystosowane do montaŜu paneli za pomocą złączek i zakończone
są plastikowym kapturkiem. Łączenie przęseł do słupków za
pomocą nierdzewnych elementów. Materiał na wykonanie
ogrodzenia ma być ocynkowany i powlekany poliestrami na kolor
ciemna zieleń. Wysokość ogrodzenia łącznie 200cm, brama o
szerokości 400cm i wysokości 200cm, furtka szerokości 100cm i
wysokości 200cm. Furtki i bramę wmontować zgodnie z
umiejscowieniem na projekcie zagospodarowania terenu.

Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu materiału z jakiego zostało
wykonane ogrodzenie oraz na jakości wykonanych robót.
Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy
wykonywaniu ogrodzeń
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia.
Ogólne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i
wkrętów
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe cięŜkie z polietylenu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnie z kostek brukowych betonowych (chodniki)
1 . WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru chodników z kostek brukowych betonowych
przy skateparku w Świebodzicach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy
skateparku w Świebodzicach.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub
placu przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego.
1.4.2.Betonowa kostka brukowa-kształtka wytwarzana z betonu metodą
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub
dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji.
1.4.3.Koryto - wykop słuŜący do wbudowania konstrukcyjnych elementów
chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem
podłuŜnym i poprzecznym w planie pasa drogowego.
1.4.4.PodłoŜe- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym
wykonano koryto chodnika.
1.4.5.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona na podłoŜu, mająca za
zadanie wyrównanie róŜnic w grubości warstw materiału zastosowanego do
wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie
właściwego spadku nawierzchni.
1.4.6.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością
za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu
budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i
zabezpieczających na przekazanym placu budowy.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy budowie chodników z kostek
brukowych betonowych zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej są:
2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 6 cm spełniającej powyŜsze
wymagania.
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2.1.1 Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie
kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.
2.1.2. Wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości 3 mm,
- na szerokości 3 mm,
- na grubości 5 mm.
2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie
powinna być mniejsza niŜ 60 Mpa.
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna
być mniejsza niŜ 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.4. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niŜ 5%.
2.1.5. Mrozodporność
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niŜ F 50.
2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.
2.1.6 Piasek średnio lub gruboziarnisty odpowiadający wymaganiom normy
PN-B-06712.
3. SPRZĘT
Roboty związane z ułoŜeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na
małych powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na duŜych powierzchniach
moŜna stosować mechaniczne urzadzenia układajace.
Do zagęszczania podłoŜa i nawierzchni naleŜy stosować płyty
wibracyjne.
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE
Betonowe kostki brukowe ułoŜone na paletach i zapakowana moŜe być
przewoŜona dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez
beton min. 0,7 średniej wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii
próbek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji robót i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich
wykonywane będą roboty przy układaniu chodników.
Z uwagi na to, Ŝe Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
prowadzonych robót, obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji
przez Zamawiającego schematu oznakowania robót.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie
Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone.
5.2.2.Podsypka
Podsypkę naleŜy wykonać z warstwy piasku średnio lub gruboziarnistego o
grubości do 10 cm i 3cm (warstwa pod kostką - piasek z cementem) po
zagęszczeniu.
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5.2.3.Układanie brukowych kostek betonowych
Kostkę układa się na podsypce z piasku zmieszanego z cementem w taki
sposób aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę
naleŜy układać ok. 1.5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ
w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami naleŜy wypełnić piaskiem , a
następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do
wypełniania i zamieść nawierzchnię.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzą systematyczne
pomiary i badania kontrolne i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości
robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót
6.2.1.Sprawdzenie jakości materiałów
Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów naleŜy wykonać zgodnie z
wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.
6.2.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków
poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową.
6.2.3.Sprawdzenie nierówności nawierzchni
Sprawdzenie nierówności nawierzchni naleŜy przeprowadzać co najmniej
raz na kaŜde 150-300 m2 ułoŜonego chodnika i miejscach wątpliwych.
Sprawdzenie naleŜy wykonać co najmniej raz na 50 m chodnika.
Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie moŜe
przekroczyć 1,0 cm.
6.2.4.Sprawdzenie profilu podłuŜnego chodnika lub jezdni
Sprawdzenie profilu podłuŜnego naleŜy przeprowadzać przez niwelację,
biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co
100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania
niwelety nie powinny przekraczać +/- 3.0 cm
6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego naleŜy przeprowadzać za pomocą
szablonu z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150-300 m2 chodnika i w
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z
dokumentacją techniczną i pomiarem w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIO „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora

Strona 17

Nadzoru, jeŜeli wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych
tolerancji dały wynik pozytywny.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte SST};
c) odbiór pogwarancyjny chodnika - po upływie okresu gwarancji,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1 m2 naleŜy przyjmować na podstawie umowy.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
- przygotowanie podłoŜa pod chodnik lub jezdnie,
- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- ułoŜenie betonowych kostek brukowych,
- zamulenie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST
10. Przepisy związane
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykły.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności.
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaŜnika
piaskowego.
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania.
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy
nawierzchni dróg,ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.
KrawęŜniki i obrzeŜa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zieleń (trawniki)
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni drogowej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej
dotyczą wykonania skateparku w Świebodzicach i obejmują:
- rozplantowanie humusu
- obsianie zieleńców trawą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIAŁY.
Ziemia urodzajna przywoŜona na plac budowy, nie powinna być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana,
zdolność kiełkowania.
3. SPRZĘT.
Sprzęt do zakładania i utrzymania trawników to wał gładki i kosiarka
mechaniczna do koszenia.
Do pozyskania ziemi urodzajnej, koparka i spycharka gąsienicowa.
4. TRANSPORT
Transport do wykonania zieleni drogowej moŜe być dowolny pod
warunkiem, Ŝe nie uszkodzi ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych
materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wymagania dotyczące wykonania trawników są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z zanieczyszczeń,
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym teren naleŜy obniŜyć
o 2 -3 cm od krawęŜnika,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- przed siewem nasion traw ziemię naleŜy wałować walcem gładkim a
następnie zagrabić,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy
września,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewa się w ilości 2 kg na 100 m2,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami,
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie
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wysokość ok. 5-10 cm.
- trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu mieszanki traw z dokumentacją projektową,
- gęstości zasiewu nasion.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 trawników.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez
hamowania postępu robót.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej
kontroli materiałów i robót.
Odbioru zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań
Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i oględzin wykonanych
robót.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania
robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie wykonanych prac, wg
zasad określonych w niniejszej specyfikacji.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za 1 m2 powierzchni trawników naleŜy przyjmować zgodnie z
umową.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozścielenie ziemi
urodzajnej,
- zakładanie trawników,
- pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie.

