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OST - WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych związanych z
realizacją zadania pt. „Przebudowa boiska sportowego, budowa wiaty , budowa placu zabaw dla
dzieci i siłowni terenowej Gmina Świdnica, Wilkanowo, ul. Kościelna”.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych powyżej. Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót
zawarte w specyfikacji technicznej – część ogólna, należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii
wykonania robót zawartej w specyfikacjach szczegółowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Zakres w/w robót obejmuje wszelkie prace budowlane związane z rozbudową i przebudową
istniejącego budynku stacji uzdatniania wody oraz rozbiórką istniejącego budynku agregatu
prądotwórczego.
1.4.Niektóre określenia podstawowe:
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1) Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów.
2) Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
3) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi.
4) Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
technicznej.
5) Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w niniejszym
kontrakcie.
6) Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do
wydawania aprobat technicznych.
7) Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania.
8) Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
9) Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
10) Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
11) Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
12) Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.
13) Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi.
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Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.
Dokumentacja projektowa i powykonawcza.
Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych:
1) dokumentacja – opis przedmiotu zamówienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3) przedmiar robót
Dokumentacja - projekt budowlany
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane
przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inżyniera
po uzgodnieniu Projektantem.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie
materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót
rozebrany na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego
robót w szczególności:
1 utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem
osób nieupoważnionych,
2 fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic
informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót,
3 w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych,
4 wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,
5 wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i
dostawców.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
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ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie:
1 przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego,
2 stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy i
będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg
dojazdowych ostrożności zabezpieczenia przed środkami zanieczyszczeniami powietrza pyłami i
gazami, możliwością powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat robót albo przez personel wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony
inwestor.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac 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.
Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. Wykonawca będzie
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,
aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakończenia.
2. MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny
spełniać wymagania jakościowe określone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o których
mowa w ST.
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to wskazane przez Zmawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami jego użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego
sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym,
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na
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drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy realizowany będzie w
czynnym obiekcie, w związku, z czym do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zabezpieczenie
miejsca prowadzenia robót w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla przebywających tam
osób. Prace hałaśliwe i uciążliwe dla pracujących tam osób należy wykonywać w godzinach
uzgodnionych z Zamawiającym.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola związana z wykonaniem pokrycia powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych
robót z Dokumentacją Projektową, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i
pomiarów. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać
akceptację Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z dokumentacja projektową, ST i
poleceniami Inwestora. Program
zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:
1 organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót,
2 organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót,
3 zasady BHP,
4 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
(kierowników z odpowiednimi uprawnieniami),
5 system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
część szczegółową zawierającą:
1 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,
2 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli
inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy
wykonywać na odpowiednich formularzach.
Badania prowadzone przez inwestora.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy
są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione
będą przez Wykonawcę.
Atesty, jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST
w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub urządzenia
zostaną odrzucone.
Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest 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
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w
szczególności:
1 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
3 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
4 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
5 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
6 uwagi i polecenia Inżyniera,
7 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
8 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
9 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
11 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
12 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
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podaniem, kto je przeprowadzał,
13 wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał
14 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego,
15 protokoły przekazania tereny budowy,
16 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
17 protokoły odbioru robót,
18 protokoły z narad i ustaleń,
19 korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach przetargowych.
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach
oraz KNNR -ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót.
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, całym
okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. Zapisy te
muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla których będzie
opracowany harmonogram odbioru robót.
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez
Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
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- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Przy odbiorze częściowym powinny być
dostarczone następujące dokumenty:
1 dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót,
2 Dziennik Budowy,
3 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
2 Specyfikacje Techniczne,
3 Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
4 Dzienniki Budowy,
5 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ,
6 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
7 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
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wyznaczy komisja.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :
2 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
3 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
4 aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe dane zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, ze wykonawca jest w pełni
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie
ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

SST-B-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KOD CPV - 45 111 300-1
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pt.: „„Przebudowa boiska sportowego, budowa
wiaty, budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej Gmina Świdnica, Wilkanowo, ul. Kościelna”.
1.2.Zakres stosowania ST
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robót ujętych w ST
Specyfikacja obejmuje następujące roboty rozbiórkowe:
- murek oporowy przy boisku od strony północnej
- całą nawierzchnię boiska (nawierzchnia + podbudowa betonowa)
- schody terenowe – od strony południowej i północnej
- ogrodzenie terenu – piłko chwyt
- chodnik ( dojście z ul. Kościelnej na teren boiska)
- umocnienie skarp płytami chodnikowymi.
oraz sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontaży.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową , przepisami BHP ,STS oraz poleceniami Inżyniera
2. MATERIAŁ
W wyniku prac rozbiórkowych i demontażu uzyskane zostaną następujące materiały:
- złom z rozbiórki ogrodzenia
- gruz ceglany i betonowy,
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- płytki betonowe z rozbiórki schodów terenowych i chodnika
Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zutylizuje oraz wywiezie na miejskie wysypisko śmieci.
3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT.
Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonać sposobem ręcznym.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy
wykonywaniu robót budowlanych.
4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH.
Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje:
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robót rozbiórkowych i
demontażowych (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),
2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju i grupy oraz określenie ich
ilości,
3) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
6. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty
ogólnobudowlane ITB wydanie III,
2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót rozbiórkowych,
3) Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami

SST-B-02 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

KOD CPV - 45 111 200-0
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych związanych z zadaniem pn.: „Przebudowa boiska sportowego, budowa wiaty, budowa
placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej Gmina Świdnica, Wilkanowo, ul. Kościelna”.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów,
związanych z wykonaniem fundamentów pod urządzenia placu zabaw dla dzieci, siłowni terenowej,
ogrodzenia oraz korytowanie pod nawierzchnię boiska i roboty ziemne niwelacji terenu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „ Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową SST i
poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1
Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2
Wymagania szczególne
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako
zabezpieczenie skarb wykopów i elementów odwodnienia. Do umocnienia ścian wykopów należy
stosować następujące materiały:
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- deski szalunkowe,
- inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inżyniera,
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych.
3. SPRZĘT
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania
dotyczące sprzętu podano STO pkt. 3. „Wymagania ogólne”.
4.TRANSPORT
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na
własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport. Środki transportu wykorzystywane przez
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano STO pkt. 4. „Wymagania ogólne”.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 5. „Wymagania ogólne”. Wykonanie
robót powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-0205:1998, BN-88/8932-02.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do przyjętych w
projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek wykonawcy po przedłożeniu przez
wykonawcę:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane
przygotowanie terenu pod budowę. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów należy
poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w
rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takich informacji to sposób zabezpieczenia
powinien być zaakceptowany przez inżyniera. Przed rozpoczęciem i trakcie wykonywania wykopów
należy wykonywać pomiary geodezyjne.
5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i
stosunków wodnych. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad
projektowanym obiektem powinna być usunięta przed rozpoczęciem robót. Ściany wykopów należy tak
kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie gruntu. Technologia wykonania wykopu musi
umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wodę z wykopu należy odprowadzić poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu
zastoisk wody w wykopie. W przypadku ewentualnego przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego
poziomu, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed
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obsuwaniem się.
5.5.Zasypywanie wykopów
Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki nie
powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków
budowlanych itp. materiałów). Wykop należy zasypywać warstwami, które po ułożeniu powinny być
zagęszczone, miąższość warstw zasypki powinna być wybrana w zależności od przyjętej metody
zagęszczania.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w
taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo
przeciwwilgociowej. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty
materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w pkt. 5. Sprawdzenie
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
- sprawdzenie zgodności wykonywania robót z dokumentacja projektową,
- kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie,
- sprawdzenie przygotowania terenu,
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,
- sprawdzenie wymiarów wykopów,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 8. „Wymagania ogólne”. Roboty
ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, niniejszą SST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 9. „Wymagania ogólne”.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m wykopów w gruncie w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia ścian wykopu,
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwożenia mas ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
5. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka.
10.2.Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
późn. zmianami.)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
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z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późn.
zm.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994.

SST-B-03 ROBOTY FUNDAMENTOWE
KOD CPV - 45262210-6
1. Wstęp
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót fundamentowych związanych realizacją zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego, budowa
wiaty, budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej Gmina Świdnica, Wilkanowo, ul. Kościelna”.
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
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie :
- fundamentów pod urządzenia placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej,
- fundamentów pod słupki ogrodzenia,
- fundamenty pod słupki wiaty drewnianej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Rodzaje materiałów winny być zgodne z dokumentacją projektową. Typ, marka i skład materiałów
budowlanych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz przez producenta
materiałów .
2.1. fundamenty pod słupki wiaty, ogrodzenia, urządzeń placu zabaw i siłowni: beton C20/25,
Fundamenty pod urządzenia placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej wykonać zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta urządzeń.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
3. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:
1-Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z luźnych produktów korozji (rdzy),
kurzu
i
innych zanieczyszczeń. Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych
wykrzywień
przekraczających 4 mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być wykonywane
mechanicznie.
2-Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane,
aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki
betonowej.
3-Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem,
stosuje się różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.
4-Fundamnety należy wykonywać na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy C 8/10) o
konsystencji wilgotnej. Grubość warstwy chudego betonu 10 cm. Świeżo ułożoną mieszankę betonową

Biuro Projektów „SADYBA” –Bogusława Pietruńko, 65-021 Zielona Góra, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 40/2

15
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana
Przebudowa boiska sportowego, budowa wiaty, budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej
Gmina Świdnica, Wilkanowo, ul. Kościelna; dz. nr 100, obręb 0011
należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia
betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej + 10°C. W przypadkach niższej
temperatury okres ochrony betonu należy przedłużyć do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50%
wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie.
5-Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością.
Fundamenty budynków istniejących wolno odkrywać odcinkami ≤ 1,5 m, a odległości między tymi
odcinkami ≥ 4,5 m. Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia budynku istniejącego
odpowiada założeniom projektowym. W razie niezgodności należy stosować środki zapewniające
bezpieczeństwo budynków istniejących.
6-Fundamenty można zasypywać po osiągnięciu przez nie nośności wymaganej w projekcie. Zaleca
się, aby zasypywanie następowało po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi.
7-Zasypkę należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzanie wody w kierunku od ścian
budynku.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały - Materiały do wykonania robót żelbetowych i betonowych muszą odpowiadać
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa
jakości producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru.
6.2.Zbrojenie - Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowiązujących norm.
Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion,
położenie złączy, długość zakotwienia itp. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy
odnotować w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest – m2 ściany fundamentowej o odpowiedniej grubości, m3 fundamentu
blokowego .
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera
i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
• Odbiór podłoża. Odbiór podłoża powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonania fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie
mógł się zmienić stan gruntów w podłożu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi).
o Odbiór podłoża należy dokonywać przed uleżeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu
lub innych warstw izolacyjnych albo wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw
przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu.
o Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności rzeczywistych warunków wodno--gruntowych w
podłożu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatności gruntów do celów przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz spełnienia wymagań p. 12.2.1.
o Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziałem
projektanta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
o Protokół odbioru podłoża powinien zawierać wyniki badań podłoża. Przy sprawdzaniu stanów
gruntów w podłożu można stosować makroskopowe metody badań. Gdy właściwości gruntów nie
odpowiadają warunkom projektu, należy wykonać badania laboratoryjne.
o Sprawdzenie stanu gruntów - do głębokości l mód poziomu posadowienia. Gdy na tej głębokości
występują grunty słabsze, niż to przyjęto w dokumentacji, należy przeprowadzić głębsze badania
całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, jeżeli ich szerokość
wynosi mniej niż 2,5 m.
• Odbiór robót fundamentowych
o Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być
stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono
zastrzeżenia, nie należy rozpoczynać robót fundamentowych. Może mieć ono miejsce dopiero po
przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.
o W ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych należy sprawdzać stan odwodnienia podłoża.
o W czasie odbioru fundamentów należy sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie i poziom
posadowienia zgodnie z projektem, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany
sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania tych robót a wyniki odbioru zapisane w protokołach odbioru robót zanikających.
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Odbioru zasypki wykopu fundamentowego należy dokonywać na podstawie doraźnych badań jej
zagęszczenia podczas tych robót oraz sporządzanych protokołów z odbioru robót zanikających,
o Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one określone w
projekcie, obowiązują warunki podane dla danego rodzaju robót budowlanych. Odchylenia w
poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 5 cm. Odchylenia w poziomach konstrukcji
fundamentów ≤ 2 cm. Dla fundamentów służących jako oparcie słupów żelbetowych
prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych ≤ 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi
fundamentów w planie nie mogą przekraczać wartości podanych w projekcie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg pozycji kosztorysowych.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian fundamentowych i fundamentów blokowych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych szalunków
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
– uprzątnięcie stanowiska pracy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do betonów.
o

SST-B-4 UTWARDZENIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ,
NAWIERZCHNIA BOISKA
KOD CPV 45233220 - 7
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych związanych
z
realizacją zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego, budowa wiaty, budowa placu zabaw dla dzieci
i siłowni terenowej Gmina Świdnica, Wilkanowo, ul. Kościelna”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z utwardzeniem terenu wyszczególnionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem chodnika i placu pod wiatą drewnianą oraz nawierzchni boiska.
Projekt przewiduje utwardzenie projektowanych nawierzchni:
1. chodnika i placu kostką betonową wibroprasowaną
- warstwa ścieralna –kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - szczeliny wypełnione piaskiem
drobno ziarnistym
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- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa jednowarstwowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 mm
(lub betonu C12/15) gr. 15 cm
- podsypka z piasku grubego gr. 10 cm
Nawierzchnie utwardzone ograniczone krawężnikiem betonowy ulicznym o wym. 15x30 cm wystającym
na 5 cm i ułożonym „na płask” na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową. Ława pod krawężnik - betonowa z oporem o wymiarach 20 x 35cm z betonu C12/15.
2. nawierzchnia boiska - Na całym boisku o wymiarach 31,0 x 18,5 m projektuje się nawierzchnię
syntetyczną – poliuretanową z natryskiem, przepuszczającą wody opadowe.
Projektowane warstwy nawierzchni :
- natrysk – gr. 0,3 cm
- granulat typu SBR – gr. 1,0 cm
- elastyczna podbudowa typu ET- gr. 3,5 cm
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego o frakcji 0-4 mm- gr. 4,0 cm
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm –gr. 5,0 cm
- warstwa konstr. z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5 – 0,63 mm- gr. 15,0 cm
- podsypka piaskowa – gr. 25-35 cm
W zakres robót wchodzi:
– dowóz materiałów,
– wytyczenie trasy,
– korytowanie
– wykonanie podłoży
– ułożenie nawierzchni,
– uporządkowanie terenu
– odbiór robót
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany o gr. 8 cm , 6 cm
przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu
niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno - lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się
kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię, charakteryzujący się
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
„Wymagania ogólne” [10] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych: szeroki asortyment przytoczono ze względów
poznawczych oraz porównawczych, ułatwiający dobór materiału.
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
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b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej)
zwykle barwionej grubości min. 4 mm,
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni,
krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyłkami
od wymiarów:
- długość i szerokość ± 3,0 mm,
- grubość ± 5,0 mm,
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
- 50 MPa, dla klasy „50”,
- 35 MPa, dla klasy „35”,
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące
warunki:
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp.
nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być
większe niż 20%,
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać
wartości:
- 3,5 mm, dla klasy „50”,
- 4,5 mm, dla klasy „35”,
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być
jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam powstają w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli
znikają w okresie do 2 lat).
Nawierzchnie sztuczne i kompozytowe wymienione w pkt. 1.3 wykonywać wg instrukcji wybranego
producenta, materiały te muszą mieć stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania.
2.2.3. Składowanie kostek
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Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,075¸2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075¸4) mm albo miał (0¸4) mm,
odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
[5],
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - do
wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), wymagania
norm lub aprobat technicznych.
- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo piaskową1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez
Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.4. Krawężniki, obrzeża
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek można stosować:
a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadającego aprobatę techniczną obrzeża przy bieżni i rozbiegu skoczni – typu bezpiecznego, z
nakładką elastyczną,
b) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b,
c) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania nim i SST.
d) Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.
Wszystkie krawężniki i obrzeża na ławach betonowych, jak w projekcie drogowym.
2.5 Nawierzchnie sportowe poliuretanowe
Charakterystyka nawierzchni:
 montowana na profesjonalnych obiektach lekkoatletycznych, ale też przyszkolnych bieżniach i
boiskach wielofunkcyjnych, boiskach do koszykówki czy badmintona oraz placach zabaw,
 wykonywana na bazie wysokojakościowych syntetycznych komponentów poliuretanowych oraz
granulatów gumowych typu SBR i EPDM, przeznaczona dla obiektów zamkniętych i otwartych,
 bezspoinowa jednolita nawierzchnia poliuretanowa, jest odporna na ścieranie, działanie
mikroorganizmów, dostępna w wersji przepuszczalnej lub nieprzepuszczalnej dla wody,
 podstawową zaletą, którą charakteryzują się nawierzchnie poliuretanowe jest ich duża
sprężystość i elastyczność, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i komfort użytkowania,
 dostępna o grubości od 12 do 35 mm o różnej strukturze i elastyczności w szerokiej gamie
kolorów,
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nawierzchnia poliuretanowa wykonywana jest bezpośrednio na placu budowy oraz układana na
specjalnie przygotowanej podbudowie,
nie wymaga praktycznie żadnych zabiegów konserwacyjnych poza zachowaniem czystości,
nawierzchnia wykonywana jest w formie natryskowej
materiały użyte do wykonywanych nawierzchni powinny posiadać posiadają Certyfikat IAAF,
ITB oraz PZH.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom OST.
Do układania nawierzchni poliuretanowej specjalistyczne urządzenia zgodnie z technologią wybranego
producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” [10] pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700
kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu
samochodowego wyposażonym w dźwig do za i rozładunku.
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe
należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy
układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed
zanieczyszczeniem. Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający
wymaganiom właściwej SST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.
5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST i stosownymi normami. Koryto musi mieć
skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
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5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Konstrukcja
nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku
piaskowym WP ³ 35 wg [8].
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułożenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie
występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin
piaskiem.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być
zgodny z dokumentacją projektową.
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4.
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne
z wymaganiami zawartymi w OST oraz wymaganymi normami.
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po
zagęszczeniu 3,0 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią
z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np.ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
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Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze
słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek betonowych
Warstwa nawierzchni powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym
fragmencie robót zaleca się stosować elementy dostarczone w tej samej partii materiału, w której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie elementów nawierzchni można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie nawierzchni powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością.
Elementy do układania mechanicznego nie mogą mieć dużych odchyłek wymiarowych i musza być
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożone na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu nawierzchni, spoiny należy wypełnić:
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a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu w-wy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami
gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgranicznikami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania
kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i
tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu
spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych
z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin
dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż
jezdni.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze
średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy
oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
5.9.Nawierzchnia syntetyczna
Nawierzchnia syntetyczna może być instalowana wyłącznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych
przez producentów instalatorów.
Mieszanie składników nawierzchni odbywa się w miejscu jej wbudowania przy użyciu specjalistycznego
sprzętu (mieszarki).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie elementów nawierzchni
- aprobatę techniczną,
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech
charakterystycznych , w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych elementów wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiałów
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników,
obrzeży),
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą
wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu.8 OST „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie elementów nawierzchni,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych nie obejmuje robót
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach
kosztorysowych, a których zakres jest określony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
W przypadku wątpliwości decydują wartości ujęte w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki
uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
5.PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
10.2. Branżowe Normy
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SST-B-05 INSTALOWANIE OGRODZENIA

KOD CPV - 45340000-2
1. Wstęp
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym
związanym z realizacją zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego, budowa wiaty, budowa placu
zabaw dla dzieci i siłowni terenowej w Gminie Świdnica, Wilkanowo, ul. Kościelna”.
1.2.Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument ofertowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie ogrodzenia boiska sportowego
1.4 Określenie podstawowe :
- systemowe ogrodzenie panelowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych
technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i średnicach,
słupków montażowych, systemu mocowań, fundamentów pod słupki.
2. Materiały
2.1. Panele ogrodzeniowe – ogrodzenie o wysokości 4,10 m z paneli stalowych np. Vega 2D Sport
na słupkach stalowych przy wykorzystaniu akcesoriów montażowych typu Alfa z podkładkami
tłumiącymi, redukującymi drgania paneli po uderzeniu piłką.
Ogrodzenie składa się z dwóch paneli 2500 x 2030 mm (ułożonych jeden nad drugim) połączonych do
słupa poprzez zastosowanie specjalnych uchwytów i wkrętów ze stali nierdzewnej.
W projekcie zastosowano panele zgrzewane punktowo z prętów stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach:o oczkach prostych: 100 x 200 mm
2.2. Słupki ogrodzeniowe –o długości 4900mm, stalowe z profili zamkniętych 80 x 50 mm ,
zabezpieczone przed napływem wody od góry nakładką z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne
słupków i kolor jak panelu ogrodzeniowego, montaż słupka do poziomu terenu w monolitycznym
fundamencie z betonu C20/25 o przekroju 40 x 40 cm i głębokości 120 cm. Słupki należy zabetonować
w stopie fundamentowej na głębokość nie mniejszą niż 80 cm.
2.3. Bramki – W ogrodzeniu projektuje się 2 furtki o szerokości skrzydła 1,20 m . Rama z profili
zamkniętych, wypełnienie ramy z profili zamkniętych, zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk
galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie proszkowe, zawiasy regulowane cynkowane,
klamka, zamek na wkładkę patentową.
3. Sprzęt
Sprzęt niezbędny do prawidłowego montażu ogrodzenia
4. Transport
Transport materiałów i urządzeń dowolnymi środkami transportu które nie wpłyną na
pogorszenie właściwości przewożonych materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1. Doły/wykopy pod słupki – wykonywane wiertnicą lub kopane ręcznie o
wym. min 40 x40 cm , głębokość min. 1,2 m od poziomu terenu. Najpierw wykonać doły pod słupki
narożne, na załamaniach ogrodzenia i bramowe. Podział odcinków prostych zgodnie z podziałem
wymuszonym rozstawem słupków i wymiarów paneli. W przypadku bramek dostosować wymiary
dołów pod słupki bramowe do wymagań producenta bram.
5.2. Montaż słupków – pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, górna linia
wyznaczona przez wierzchołki słupków w poziomie. Słupki obetonować do poziomu terenu betonem
C20/25 i zatrzeć w poziomie na ostro.
5.3. Montaż paneli ogrodzeniowych – wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta
wybranego systemu ogrodzeń
5.4. Montaż i bramek – wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego
producenta bram. Bramy i bramki otwierane na teren inwestora („do wewnątrz”)
6. Kontrola jakości robót
6.1. Przed dopuszczeniem do montażu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczające materiały do
stosowania w budownictwie oraz zgodność parametrów proponowanych materiałów z wymogami
SST. W czasie wykonywania robót sprawdzeniu podlegają :
- wymiary przygotowanych pod słupki dołów
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- liniowość wyznaczonej trasy
- pionowość, liniowość, wysokość i rozstaw ustawienia słupków
- prawidłowość montażu paneli
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami
Wszystkie materiały nie spełniające warunków SST nie zostaną dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robót wykazujące odstępstwa od wymagań określonych w SST zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
7. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru zostaną wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą płatnościami lub wynikający z
prowadzenia robót zanikających lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru .
Jednostka obmiarową ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu rzeczywistej długości
ogrodzenia z wyłączeniem bramek wejściowych. Jednostką obmiarową bramek jest (kpl) dla każdej z
montowanych bram i bramek oddzielnie.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. 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.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru .
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
dostarczonych przez Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wymogami
SST i umowy.
8.3. Odbiór ostateczny robót
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości i jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. obmiary robót (oryginały),
2. deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty zgodności i inne dokumenty wymagane
przepisami o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i przedmiarze robót.
projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
10. Dokumenty związane.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 z p.zm.)
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm)
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
- PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia, wymagania i badania
- PN M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

SST-B-06 WYKONANIE PLACU ZABAW I SIŁOWNI TERNOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń placu
zabaw, siłowni terenowej, elementów małej architektury i nawierzchni, związanych z realizacją
zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego, budowa wiaty, budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni
terenowej w Gminie Świdnica, Wilkanowo, ul. Kościelna”.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres robót przewidzianych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wchodzą m.in.:
a. zakup lub wykonanie i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego; wykorzystanie i ponowne
zamocowanie wkazanego istniejącego urządzenia,
b. zakup lub wykonanie i montaż wyposażenia dodatkowego (ławki, kosz na śmieci)
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c. wykonanie podłoża pod nawierzchnię,
d. pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt
rekreacyjny, amortyzującą upadek z wys. 1,5 m
e. wykonanie niezbędnych ciągów komunikacyjnych
f. wykonanie zieleni towarzyszącej
a także jako roboty poprzedzające: demontaż istniejących urządzeń do zabaw znajdujących się na
placu.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia podano w OST pkt. 1.5. Określenia podane w niniejszej OST są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych
producentów proponowanych materiałów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za
jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, OST i poleceniami Inspektora.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym
dowodem.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt.2. Proponowane materiały i ich rodzaje
podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod
warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne.
2.2. Rodzaje materiałów i elementów wyposażenia
2.2.1. Elementy małej architektury plac zabaw
URZĄDZENIE SPRĘŻYNOWE - KONIK- szt. 1
Producent i dystrybutor : MAGIC GARDEN
NR katalogowy 0500
Przedział wiekowy: od 3 do 9 lat
Długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm

URZĄDZENIE SPRĘŻYNOWE - SKUTER – szt. 1
Producent i dystrybutor : MAGIC GARDEN
NR katalogowy 0500
Przedział wiekowy: od 3 do 9 lat
Długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm

Biuro Projektów „SADYBA” –Bogusława Pietruńko, 65-021 Zielona Góra, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 40/2

29
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana
Przebudowa boiska sportowego, budowa wiaty, budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej
Gmina Świdnica, Wilkanowo, ul. Kościelna; dz. nr 100, obręb 0011

URZĄDZENIE SPRĘŻYNOWE - KRÓWKA -szt. 1
Producent i dystrybutor : MAGIC GARDEN
NR katalogowy 0500
Przedział wiekowy: od 3 do 9 lat
Długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm

Strefa bezpieczeństwa dla urządzeń sprężynowych – średnica 3,2 m
HUŚTAWKA PODWÓJA – SIEDZENIA PŁASKIE – szt. 1
Producent i dystrybutor : MAGIC GARDEN
NR katalogowy 0600
Strefa bezpieczeństwa – 7,10 x 4,00 m

HUŚTAWKA PODWÓJA – SIEDZENIA PŁASKIE
Producent i dystrybutor : MAGIC GARDEN
NR katalogowy 0600
Strefa bezpieczeństwa - 1,5 m poza m zewnętrzny obrys siedziska
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ZJEŻDZALNIA – szt. 1
Producent : WERAN Sp. z o.o. producent wyposażenia placów zabaw
Nr karty katalogowej 7102
Wysokość 157 cm
* Konstrukcja zjeżdżalni wykonana z profili metalowych
* Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej (chromowej),
* Elementy stalowe ocynkowane i pomalowane metodą proszkową,
* Całość montowana na gotowych prefabrykatach betonowych
Strefa bezpieczeństwa – 3,60 x 7,00m

ŁAWKA JUNIOR Nr KATALOGOWY : 09.72.0- szt. 6
 Wymiary 190x50x80 cm konstrukcja z rury Ø 48 mm
 deski drewniane lub zamiennie listwy plastikowe 35x100x1800 mm
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KOSZ NA ŚMIECI – szt.3
● Wysokość całkowita – 100 cm
● Wysokość pojemnika – 51 cm
● Pojemność 30 l

2.2.1. Elementy małej architektury – siłownia terenowa
ZESTAW 1 – WIOŚLARZ + WAHADŁO

ZESTAW 2 – WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE SIEDZĄC
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ZESTAW 3 – BIEGACZ + ORBITEK

Ławka z rur stalowych bez oparcia 150cm - szt. 3
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Stelaż stalowy Drewno olchowe Deski zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w
deskach Kolor drewna teak Stal pomalowana proszkowo na czarno Waga: 21 kg Otwory pozwalające
na montaż do podłoża .
KOSZ NA ŚMIECI – szt. 3
● Wysokość całkowita – 100 cm
● Wysokość pojemnika – 51 cm
● Pojemność 30 l

2.2.3. Nawierzchnie
Nawierzchnie rekreacyjne
Nawierzchnia żwirowa – strefy bezpieczne przy urządzeniach
-projektuje sie wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 30 cm ze żwirku zaokrąglonego, płukanego o
frakcji od 2-5mm.
Mieszankę żwirową należy układać warstwami o jednakowej grubości.
Grubość układanej warstwy żwirowej powinna uwzględniać straty grubości przy jej zagęszczaniu .
Podbudowa pod nawierzchnię ze żwiru:
- 20 cm - podbudowa z tłucznia o frakcji 30/63 mm
- geowłóknina – jako wzmocnienie podłoża i separacja od gruntu rodzimego
Nawierzchnię żwirową należy oddzielić od nawierzchni trawiastej obrzeżami odgradzającymi,
ogrodowymi ze stabilnego tworzywa sztucznego.
Nawierzchnie zielone (biologicznie aktywne)
Nawierzchnia trawiasta - zwykła
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Poza utwardzonymi żwirem strefami bezpieczeństwa nawierzchnia z trawy rolowanej typu darniowego
w technologii „na foli” , odmiany do stosowania na terenach sportowych
Teren pod nawierzchnię trawiastą powinien być wyniesiony i pozbawiony lokalnych zagłębień.
Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy
odpływ wody. Styk nawierzchni trawistej z innymi nawierzchniami wykończony zostanie
obrzeżami betonowymi.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt.3. Wykonawca jest zobowiązany do używania
takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych
robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania
producenta systemu. Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i
elektronarzędzia, samochód dostawczy.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt.4. Materiały i sprzęt mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy urządzenia placu zabaw przewozić dobrze
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniemmechanicznym w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt.5. Wykonanie w/w robót powinno
być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normami i warunkami technicznymi.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, OST i poleceniami Inspektora.Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie
naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny,
lub innym równorzędnym dowodem. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem elementów
małej architektury i urządzeń placu zabaw należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze
specyfikacją z zamówienia. Urządzenia placu zabaw i siłowni terenowej należy dodatkowo zabezpieczyć
przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej). Jak
najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być
utrudnione i zostawić przebarwienia. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Przed przystąpieniem do robot należy wykonać
zabezpieczenia dotyczące bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu robót) oraz zaopatrzyć w znaki lub
napisy ostrzegawcze, zaopatrzyć teren budowy w narzędzia i inny niezbędny sprzęt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt.6.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST 6.1,a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta
wybranych materiałów.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów.
6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót.
Elementy placu zabaw i siłowni terenowej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną.
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż:
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ± 5 mm.
Po zamontowaniu elementów placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.
6.3. Ocena wyników badań.
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, bądź tylko ich część należy
uznać za niezgodne z wymaganiami.
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z
wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo
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b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt.7.
Jednostką obmiarową jest:
[ m² ] – powierzchnia: nawierzchnie
[ mb ] – krawężniki
[ szt ] – elementy wyposażenia mała architektura, urządzenia zabawowe, zieleń
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST pkt.8.
8.1. Odbiór robót
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały zakres robót
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a jeżeli nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie jeżeli wady
uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
3. Strony postanawiają, że z czynność odbioru będzie sporządzony protokół, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad
powinno być stwierdzone protokolarnie.
5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 7
dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3
6. O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na
piśmie. Strony uzgadniają na piśmie sposób i termin usunięcia wady.
7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający ma prawo
usunąć wady we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia.
8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z
tytułu nie należytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu
Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.
9. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty na okres licząc
od daty podpisnia przez Strony protokołu odbioru końcowego.
10. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia
gwarancyjne do nabytych wyrobów i materiałów budowlanych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania płatności podano w OST pkt.9.
9.1. Zasady rozliczania i płatności
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość robót wg
ceny jednostkowej, która obejmuje dla wszystkich technologii:
- czynności przygotowawcze,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsługę sprzętu,
- przygotowanie podłoża,
- montaż elementów,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
• PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.
• PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

Biuro Projektów „SADYBA” –Bogusława Pietruńko, 65-021 Zielona Góra, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 40/2

36
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana
Przebudowa boiska sportowego, budowa wiaty, budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej
Gmina Świdnica, Wilkanowo, ul. Kościelna; dz. nr 100, obręb 0011
• PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
• PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.
• PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
• PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
• PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości
upadku.
• PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1:
Wymagania ogólne.
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
• PN-B-06250 Beton zwykły
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
• PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
• PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
• BN-80/6775-03/04-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
• Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
• Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów.
Opracowała : Bogusława Pietruńko
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