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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
Budowa placu zabaw na działce nr 11/186 na Osiedlu Leśnym w
Kostrzynie nad Odrą - plac zabaw dla dzieci młodszych
Spis specyfikacji:
ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
STWiOR ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
ST – D 01.00 ROZBIÓRKI
ST – D 02.00 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
ST – D 03.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
ST – D 04.00 NAWIERZCHNIA STREF BEZPIECZEŃSTWA
ST – D 06.00 BETONOWE OBRZEŻA

ST – 00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogólne) zawiera informacje oraz wymagania wspólne dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w ramach Kontraktu :

Budowa placu zabaw na działce nr 11/186 na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad
Odrą - plac zabaw dla dzieci młodszych
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w
punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.
1.3.

Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji:Budowa placu zabaw na działce nr 11/186 na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie

nad Odrą - plac zabaw dla dzieci młodszych
1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy
stosujące się do Robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz
instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm,
instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
1.4.

Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1)

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
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pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu,
2)

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i
projektantem,

3)

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem,

4)

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

5)

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu,

6)

Laboratorium – laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz Robót,

7)

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,

8)

Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające
obowiązujące przepisy prawa,

9)

Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

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/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy,
12) Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
13) Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ilości zintegrowanych ( przedmiar ) będących
elementem rozliczeniowym,
14) Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub całkowita
modernizacja/przebudowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji wraz z wykonaniem robót
towarzyszących, nawierzchni drogowych, usunięciem kolizji i uruchomieniem,
15) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót,
16) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy,
17) Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno – użytkowych, Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budowa i
utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,
18) Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale do
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną
19) Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego,
mogący pracować pod i nad ziemią
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną , przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inżyniera. Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu jest
zobowiązany do zwolnienia od wykonania Robót zatrudnionego przez siebie Podwykonawcę ( mimo
wcześniejszej akceptacji ), jeśli ten wykonał Roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej ( określonej
normami i Dokumentacją Projektową ) jakości. Termin i procedurę zwolnienia określi Inżynier Kontraktu.
1.5.1.

Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy,
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowę oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.
1.5.2.

Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych
Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objęte Kontraktem:
2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
(a) Projekt techniczny (wykonawczy) zawierający:
-

uzupełniające rysunki, opisy, obliczenia,

-

projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy,

-

projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robót,

-

projekt prowadzenia prac odwodnieniowych,

-

projekty likwidacji kolizji sieci zewnętrznych wszystkich branż ( ciepłociągi, gazociągi,
elektroenergetyka, telekomunikacja )

-

projekty związane z etapowaniem lub fazowaniem robót,

-

projekty rozruchu : urządzeń, instalacji i obiektów,

-

instrukcje obsługi i eksploatacji : obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem oraz
instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia,

-

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-

operat określający potrzeby i zasady wycinki drzew i krzewów lub wylesienia terenu Robót.

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien być opracowany w oparciu o przepisy obowiązujące w Polsce,
Polskie Normy oraz posiadać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia urzędowe. Wykonawca sporządzi Projekt
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia
Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) należy uwzględnić w cenie wykonania
przedsięwzięcia budowlanego.
(b) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robót obejmuje między innymi:
-

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robót, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót
wykonanych w ramach Kontraktu,

-

pozwolenia na budowę wraz z załączoną Dokumentacją Projektową ( dotyczy wszystkich Robót ),

-

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z
realizacją Robót,

-

dziennik budowy,

-

protokoły odbiorów częściowych i końcowych – protokoły z prób rozruchowych,
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-

protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości,

-

rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru –
operaty geodezyjne i książka obmiarów,

-

geodezyjne pomiary powykonawcze,

-

dziennik montażu,

-

aprobaty techniczne ( deklaracje zgodności ) + certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla
materiałów i urządzeń,

-

instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ),

-

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych ),

-

oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren – a
także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu,

-

karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych ( z warunkami gwarancji ),

-

karty katalogowe urządzeń,

-

kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcą oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

-

oferty na zawarcie umów na konserwację urządzeń,

-

ekspertyzy,

-

powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego.

-

Pozwolenie na użytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiającego.

Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.
3. Dokumentacja geologiczna
Ogólne warunki hydrogeologiczne panujące w miejscu budowy zawarte są w opisie technicznym.
Wykonawca na etapie składania oferty zapozna się z posiadaną przez Inwestora dokumentacją
hydrogeologiczną.
1.5.3.

Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne zastosowane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu należy rozumieć i rozpatrywać w
następujący sposób:
1) Materiały i urządzenia:
-

zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymogi techniczne zawarte w niniejszej
ST oraz w Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST i
Dokumentacją Projektową, w pierwszej kolejności należy stosować wymogi ST, w drugiej
kolejności, tam gdzie ST tego nie rozstrzyga, należy stosować wymogi zawarte w
Dokumentacji Projektowej,

-

przywołane w Dokumentacji projektowej materiały i urządzenia, ich typy, nazwy własne,
producenci należy rozumieć i rozpatrywać w taki sposób, że zastosowane przez
Wykonawcę, na etapie realizacji, materiały i urządzenia będą posiadały parametry
techniczne i walory użytkowe nie gorsze od przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz
będą spełniały wymogi ST.

2) Rozwiązania techniczne:
-

rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST należy
rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób: pierwszeństwo posiadają rozwiązania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwiązań zawartych w ST i
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Dokumentacji Projektowej należy zastosować w pierwszej kolejności rozwiązania opisane w
ST. W przypadkach, w których ST nie rozstrzyga rozwiązania technicznego, należy
zastosować rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej.
-

1.5.4.

Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawić własne
rozwiązania techniczne i zastosować je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty
przez Inżyniera.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji
Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.
2. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji dla
danych Materiałów / Robót.
3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót,
to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na
koszt Wykonawcy.

1.5.5.

Komplementarność Dokumentów Kontraktowych
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek
wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono
we wszystkich dokumentach.

1.5.6.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia Robót).
2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarządzającymi drogą i ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji Kontraktu. W zależności od potrzeb i postępu
Robót projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót powinien być aktualizowany przez
Wykonawcę na bieżąco. Przed przystąpieniem do Robót w pasie drogowym Wykonawca uzyska
zgodę na zajęcie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej zarządzającej drogą.
3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy,
Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, zainstalować tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. a także
zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić w razie konieczności dozorców. Wykonawca zapewni
odpowiednie i stałe – całodobowe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera.
4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (wynikające z
decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego) są uwzględnione w cenie wykonania
przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.7.

Tablice Informacyjne
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach
uzgodnionych z Inżynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym – 2
tablice żółte i 2 tablice związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Treść tablic
informacyjnych będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania
przedsięwzięcia budowlanego.
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie :
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg
dojazdowych,
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

1.5.9.

i)

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami
toksycznymi,

ii)

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

iii)

możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 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 wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
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 Wykonawca powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej.
1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o
zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie,
nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie
współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych właścicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przyłączy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
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zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na
posesje oraz uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania.
Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.
1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inżyniera.
1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 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.
1.5.16. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają
materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i
zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne
obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż
wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone
Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez
Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na
zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej
wspomnianych dokumentach.
2. MATERIAŁY
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Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
Robót.
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny :

2.2.

-

być nowe i nieużywane,

-

odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowiązującym normom i przepisom,

-

mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa
Budowlanego.

Pozyskanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nakład 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 po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład w miejsce pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy.
Koszt wywozu gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek opłat
uwzględniony jest w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki :
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego
koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
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materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i
niezapłaceniem.
2.5.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do Robót i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.
2.6.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inżyniera.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robót.
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 będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na 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, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i
elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inżynier,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca pomierzy rzędne terenu w miejscach
posadowienia studni rewizyjnych celem uzyskania właściwych rzędnych osadzenia włazów studni.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :
a)

część ogólna opisującą :
-

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia
Robót,

-

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

-

bhp,

-

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,

-

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
Robót,

-

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi;

b)

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót :
-

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo –
kontrolne,

6.2.

-

rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów,

-

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

-

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

-

sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

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 jakość materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
Budowa placu zabaw na działce nr 11/186 na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą - plac zabaw dla dzieci starszych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

11

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je
do użycia wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.

Pobieranie próbek

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
6.4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.

Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
ST.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
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Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST,
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Materiały na które nie ustanowiono Polskiej Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej. Materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne a urządzenia – ważne
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z
ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8.

Dokumenty budowy

(1)

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
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 jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :
-

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

-

uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

-

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

-

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

-

uwagi i polecenia Inżyniera,

-

daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

-

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,

-

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

-

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,

-

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

-

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,

-

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

-

inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporządzeń.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
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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.
(2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty :
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f)

korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.
7.2.

Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
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sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.
7.4.

Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku
wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8.

PRZEJĘCIE ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Przejęciu odcinka lub części Robót,
c) Przejęciu Robót,
d) Świadectwo Wykonania.
8.1.

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.
8.2.

Przejęcie odcinka lub części Robót

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Inżynier.
8.3.

Przejęcie Robót

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego.
Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia
Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.
8.4.

Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące
dokumenty :
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1) pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej lub
samorządowej,
2) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,
3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),
4) Dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie zmian na
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu),
5) Kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
6) Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie jego zaleceń,
7) receptury i ustalenia technologiczne,
8) kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót,
9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
10) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
11) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych,
13) sprawozdania techniczne,
14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i
przekazania tych Robót właścicielom urządzeń,
15) zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,
16) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych,
17) DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów,
18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
-

lokalizację i zakres wykonywanych Robót,

-

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inżyniera,

-

uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

-

datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia 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.
8.5.

Świadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z
subklauzulą 11.9 Warunków Kontraktu.
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ustalenia ogólne

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z
Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
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obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa obejmuje między innymi:
1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urządzeń
technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami,
3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszącymi kosztami,
4) wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy,
5) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach
bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w
szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i
kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,
6) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,
7) zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego
realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania,
8) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających , rysunków,
opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii,
Operatów, Analiz, itp.,
10) koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i reperów,
11) pomiar rzędnych terenu w planowanych miejscach posadowienia studni i ustalenie właściwych rzędnych
osadzenia włazów,
12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie
pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych,
13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
14) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami,
15) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP,
Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.),
16) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych,
17) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych,
18) wykonanie objazdów, przejazdów i organizacja ruchu,

-

opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,

-

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

-

opłaty / dzierżawy terenu w tym : opłaty za zajęcie pasa drogowego,
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-

przygotowanie terenu,

-

konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,

-

przebudowa urządzeń obcych,

-

oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie
objazdu lub przejazdu,

-

przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,

-

utrzymywanie płynności ruchu publicznego,

-

likwidacja objazdów, przejazdów i usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

-

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

19) koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej infrastruktury gdy
powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,
20) usunięcie przeszkód naturalnych ( drzew, krzewów, itp. ) oraz innych będących wytworem działalności
człowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbędnych dokumentów ( operatów ) do
uzyskania zgody na ich usunięcie,
21) Obniżenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robót.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót,
2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane użyte w
specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane lub
europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane występujące w
powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa
prawnego.
3. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.

ST - 01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych i demontażowych dla inwestycji: Budowa placu zabaw na działce nr 11/186 na

Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą - plac zabaw dla dzieci młodszych
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.
W zakres robót wchodzi:
1*
rozbiórka urządzeń zabawowych
2*
rozbiórka resztek fundamentów
2*
wywóz i utylizacja gruzu
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –
Budowa placu zabaw na działce nr 11/186 na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą - plac zabaw dla dzieci starszych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

18

Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2.Materiały.
Brak
3.Sprzęt.
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4.Transport.
Samochód samowyładowczy do 5t.
Środki transportu powinny zabezpieczać cement przed wpływami atmosferycznymi.
Transport cementu powinien być zgodny z postanowieniami normy PN EN
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne"
5.Wykonanie robót.
Przed przystąpieniem należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, ostrożnie wykonywać
rozbiórki tak by nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych budynku. Element z rozbiórki złożyć w miejscu
zaakceptowanym przez Inżyniera i wywieźć na wysypisko.
6.Kontrola jakości robót.
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt.5.
7.Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest 1m3 1kpl., który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru
Robót.
Obmiar robót obejmuje zakres prac jak w punkcie 1 oraz wszelkie pozostałe roboty wynikające z
remontu..
8.Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogólne”.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
9.Podstawa płatności.
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg zapisów w umowie z Wykonawcą.
10.Przepisy związane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 Stosować się do
wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne"

ST D– 02.00. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
1.Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:
- montaż wyposażenia placu zabaw.
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przy wykonaniu robót związanych z inwestycją: Budowa

placu zabaw na działce nr 11/186 na
Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą - plac zabaw dla dzieci młodszych
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.
W zakres robót wchodzi:
- montaż wyposażenia placu zabaw

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –
Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2.Materiały.
Materiały przewidziane w systemie urządzeń sportowych.
Wyposażenie placu zabaw:
Przewiduje się wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury o urozmaiconej funkcjonalności.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych,
estetycznych, funkcjonalnych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych,
bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
Dopuszcza się 3% odchylenia pod względem wymiarów elementów, pod warunkiem, że zmieszczą się w
obrębie projektowanych stref bezpieczeństwa i nawierzchni elastycznych.
Przed zastosowaniem rozwiązań równoważnych, na etapie składania ofert na wykonanie robót
budowlanych, należy uzyskać ich akceptację u Zamawiającego i Projektanta. Akceptacja dokonywana
będzie na podstawie dołączonych przez oferentów kart technicznych i kopii certyfikatów
proponowanych urządzeń i nawierzchni bezpiecznej.
Wyposażenie winno spełniać wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiadać stosowne
certyfikaty wydane przez niezależne instytuty certyfikacyjne. Elementy rozmieszczono w terenie
wykorzystując wytyczne producentów oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a także kierując się
zasadą maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref
bezpieczeństwa i wysokości upadku dla poszczególnych urządzeń podanych przez ich producenta.
DODATKOWE UWAGI
- urządzenie musi posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną
- kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm
- urządzenia objęte są 3 letnim okresem gwarancji
ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW
W obrębie placu zabaw przewidziano lokalizację następujących urządzeń zabawowych
Specyfikacja techniczna urządzeń:
•

Zakup dostawa i montaż (wg kart technologicznych): sprężynowiec KOLARZ ELE400002 (lub
równoważny)
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Zakup dostawa i montaż (wg kart technologicznych): Zestaw Wieżowy KPL400501 (lub
równoważny)
Zakup dostawa i montaż (wg kart technologicznych): Huśtawka równoważna kucyk M190 (lub
równoważny)
Zakup dostawa i montaż (wg kart technologicznych):
Panel Tick Tack M631 (lub
równoważny)
Dostawa, montaż (wykonanie robót ziemnych, fundamentowych i montaż wg instrukcji
producenta): - urządzenie placu zabaw: TABLICA REGULAMINOWA: Tablica regulaminowa
to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i
miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu.
ZASTOSOWANE
MATERIAŁY: Metal Standard - konstrukcje ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
elementy złączne nierdzewne, tablica z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na
działanie warunków atmosferycznych DANE TECHNICZNE: - Szerokość urządz.:0.05m Długość urządz.:0.58m - Wysokość urządz.2.00m - Fundamenty będą spełniały normy
bezpieczeństwa jak dla urządzeń.

Dane szczegółowe:

KOLARZ ELE400002
Opis funkcjonalno – użytkowy
Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym 2-6 lat, z którego może korzystać jedna
osoba.
Produkowana jest zgodnie z normą PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN
1776 wystawiony przez niezależną akredytowaną instytucję certyfikującą: TUV lub równoważną.
Produkt przeznaczony jest również dla dzieci niepełnosprawnych.
Sprężynowiec jest urządzeniem służącym do bujania się na wszystkie boki, dzięki sprężynowej
podstawie, na której zamontowane jest siedzisko oraz kierownica w kształcie litery U oraz połączone
z nią podnóżek. Kierownica posiada dwie gumowe rączki do trzymania. Siedzisko ma owalny i
poduszkowaty (przestrzenny) kształt korpusu z wyraźnie zaznaczonym na górnej cześć wklęsłym
miejscem do siedzenia. Korpus wypełniona jest powietrzem i posiada właściwości amortyzujące.
Wysokość urządzenia: 68 cm, długość: 71 cm, szerokość: 36 cm.
Zastosowane materiały.
Sprężyna: stal o średnicy 18 mm, korpus: rotacyjnie formowany polietylen (PE) wypełniony
powietrzem, rama stanowiąca podnóżek oraz kierownicę stal galwanizowana, kotew: stal
galwanizowana.
Wszystkie elementy urządzenia: zarówno metalowe jak i tworzywowe charakteryzować mają się
wysoką wytrzymałością, odpornością na uderzenia, odpornością na zmienne warunki
meteorologiczne (wilgoć, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od
-30°C do +60°C), trudnopalnością. Nie dopuszcza się stosowania stabilizatorów UV na bazie metali
ciężkich.
Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres połysku, stopień zanikania koloru pod
wpływem światła słonecznego ma odpowiadać najwyższym standardom środowiskowych (3).
Konstrukcja.
Elementem konstrukcyjnym jest sprężyna zakotwiona w gruncie za pomocą czworonożnej ramy
przykręconej do metalowej lub betonowej podstawy. Kotew zagłębiona jest w gruncie na głębokość
45 lub 65 cm ppt. W zależności od rodzaju nawierzchni w fundamencie o wymiarach: długość: 65 cm,
szerokość: 65 cm, wysokość: 45 cm wykonanym z betonu B20. Na sprężynie (od góry)
przytwierdzony jest korpus (siedzisko) oraz rama stanowiąca podnóżek wraz z kierownicą.
Kolorystyka
Sprężyna: czarna, korpus (siedzisko) : czerwone (RAL3001) lub żółte (RAL 1018) z elementami
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czarnymi, rama (podnóżek z kierownicą): szary kolor stali galwanizowanej, rączki na kierownicy:
czarny
Strefa bezpieczeństwa i wysokość upadku swobodnego.
Strefa bezpieczeństwa: 290 na 236 cm. Wysokość upadku swobodnego – 44 cm.
Technologia montażu
Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu na
przygotowanym wcześniej utwardzonym podłożu zgodnie z PN-EN 1776.

Poczwórna wieża z dwoma mostami, plastikowa zjeżdżalnia KPL401501
Opis funkcjonalno – użytkowy
Zestaw wieżowy przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym 1-4 lat. Z urządzenia może
korzystać kilka osób.
Produkowana jest zgodnie z normą PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN
1776 wystawiony przez niezależną akredytowaną instytucję certyfikującą: TUV lub inną.
Jest to urządzenie wielofunkcyjne składające się z czterech obszarów do zabawy na różnych
poziomach
fizycznych. Centralnie wokół dziedzińca, cztery wieże i różne mosty zachęcają do
zróżnicowanego
balansowania, wspinania się i pełzania,
wszystko to jest podstawą
rozwoju umiejętności motorycznych małych dzieci. Nisko otwarta wieża ma dwa punkty wyjścia:
stabilny most wspinający się o jeden stopień i most wiszący schodzący w dół. Trzęsący się most
jest trenerem równowagi dla starszych osób w wieku, podczas gdy szerokie stopnie prowadzące w
górę oferują możliwość chodzenia, wspinania się lub wejścia do
wieży. Po wejściu z innej
otwartej platformy, mamy trzecią możliwość balansowania,
wspinania się lub
pełzania do
wieży za pomocą stabilnej platformy stanowiącej
dopełnienie doboru
stymulujących
ruchów koordynujących całego ciała. Dwie wysokie wieże połączone są przez zabawny tunel
z
otworami do
podglądania, a z jednej wysokiej wieży zjeżdżalnia z zabiera dziecko z powrotem na
poziom gruntu. Oprócz
frajdy zjeżdżania, ślizganie trenuje układ przedsionkowy. Urządzenie
w zabawny sposób
trenuje
umiejętność wspinania się, pełzania i równoważenia
malucha oraz koordynację i propriocepcję
między
ciałem. Są one fundamentalne dla
rozwoju umiejętności motorycznych i innych fizycznych umiejętności
dziecka, które stanowią
podstawę do opanowania zarówno umiejętności społecznych, jak i
umiejętności
myślenia.
Wysokość całkowita urządzenia: 214 cm, szerokość: 229 cm, długość całkowita: 433 cm
Zastosowane materiały
Słupy nośne w zestawie: przekrój 95 x 95 mm, wysokiej jakości pełne drewno sosnowe (Pinus
Sylvestris) gładkie, bez sęków, z zaokrąglonymi krawędziami, impregnowane ciśnieniowo; szczyty
słupów są zaokrąglone lub przykryte nylonowymi kapturkami; poprzeczne belki ścięte są pod kątem
30°, żeby zniechęcić dzieci do chodzenia po nich; słupy osadzone na stopach ze stali
galwanizowanej, 20 cm powyżej poziomu gruntu. Słup wspinaczkowy, zjeżdżalnia poręczowa: stal
nierdzewna. Podesty, podłogi, trapy wspinaczkowe, ścianki zestawu wykonane są z polietylenu
wysokiej gęstości (HDPE) o grubości 19 mm, uchwyty do wspinania z poliamidu (PA) barwionego w
masie. Ścianki na wieżyczkach, fasady, panele boczne i dekoracyjne w zestawach, zjeżdżalnia:
polietylen wysokiej gęstości (HDPE) barwiony w masie, grubość 19 mm. Poręcz mostu linowego:
aluminium. Most linowy: skręcone z włókien polipropylenowych (PP) UV-stabilizowanych, sploty
wzmocnione stalowymi rdzeniami, średnica 16 mm. Wszystkie elementy urządzenia: zarówno
metalowe jak i tworzywowe charakteryzować mają się wysoką wytrzymałością, odpornością na
uderzenia, odpornością na zmienne warunki meteorologiczne (wilgoć, korozja, ozon, promieniowanie
UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C), trudnopalnością. Nie dopuszcza się
stosowania stabilizatorów UV na bazie metali ciężkich.
Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres połysku, stopień zanikania koloru pod
wpływem światła słonecznego ma odpowiadać najwyższym standardom środowiskowych (3).
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Konstrukcja
Podstawą konstrukcji jest szesnaście słupów (po cztery na każdą wieżę) do których przymocowane
są podesty, szczeble drabinki, ścianka wspinaczkowa, ślizgawka, tunel linowy, słup wspinaczkowy i
poprzeczki górne. Słupy nośne wież osadzone są w gruncie w fundamentach o wymiarach: długość
40 cm, szerokość: 40 cm wysokość: 50 cm, dolny podest ślizgawki oraz gięty słup wspinaczkowy, w
fundamentach o wymiarach: długość 30 cm, szerokość: 30 cm wysokość: 40 cm. Zjeżdżalnia
poręczowa,w fundamencie o wymiarach: szerokość 50cm, długość 70 cm, głębokośc 50 cm.
Wszystkie fundamentu wykonano z betonu klasy B20.
Kolorystyka
Słupy nośne drewniane: naturalny kolor drewna, zjeżdżalnia: żółty, ścianka wspinaczkowa: szary z
czerwonymi i żółtymi uchwytami do wspinaczki, daszki wież: czarne, panele boczna w wieżach:
czerwone i żółte, szczebelki przy podestach łączących wieże: czerwone.
Strefa bezpieczeństwa i wysokość upadku swobodnego
Strefa bezpieczeństwa o kształcie nieregularnym ograniczona wymiarami: 670 x 505 cm.
Wysokość upadku swobodnego: 58 cm.
Technologia montażu
Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu na
przygotowanym wcześniej utwardzonym podłożu zgodnie z PN-EN 1776.

Seesow Pony M190
Opis funkcjonalno – użytkowy
Huśtawka przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym 1-4 lat. Z urządzenia mogą korzystać
dwie osoby.
Produkowana jest zgodnie z normą PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN
1776 wystawiony przez niezależną akredytowaną instytucję certyfikującą: TUV lub inną.
Produkt z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Jest to urządzenie ruchome , huśtawka, pozwalające się kołysać w kierunku pionowym. Bujanie się
poprawia układ westybularny dziecka i rozwija poczucie stabilności i równowagi. Urządzenie
zaopatrzone jest w dwa siedziska osadzone na wspólnej prostej belce, z dwoma różnymi uchwytami
na rączki. Belka przytwierdzona jest do ruchomej okrągłej podstawy.
Wysokość całkowita urządzenia: 60 cm, szerokość: 42 cm, siedzisko umiejscowione jest na
wysokości 35 cm, długość całkowita: 118 cm
Zastosowane materiały
W urządzeniu zastosowano ocynkowane ogniowo stalowe profile nośne z przegubami łączącymi z
czarnego poliuretanu z mosiężnym rdzeniem o wysokiej wytrzymałości. Siedziska oraz uchwyty z
HDPE. Nie dopuszcza się stosowania stabilizatorów UV na bazie metali ciężkich. Wymogi wizualne,
takie jak faktura powierzchni, zakres połysku, stopień zanikania koloru pod wpływem światła
słonecznego ma odpowiadać najwyższym standardom środowiskowych (3).
Konstrukcja
Urządzenie zamontowane jest do podłoża przy pomocy ramy rurowe umiejscowionych w
fundamencie wykonanym z betonu B25 o wymiarach: dł. 58 cm, szer. 46 cm, wys. 60 cm, w
zależności od przewidzianej nawierzchni placu zabaw, fundament powinien być zagłębiony minimum
68 cm ppt.
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Kolorystyka
Elementy galwanizowane: naturalne szare. Siedzisko: szare, uchwyty na rączki: srebrne
Strefa bezpieczeństwa i wysokość upadku swobodnego
Strefa bezpieczeństwa: okrąg o promieniu 342 cm.
Wysokość upadku swobodnego: 60 cm.
Technologia montażu
Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu na
przygotowanym wcześniej utwardzonym podłożu zgodnie z PN-EN 1776.

Tick Tack M631
Opis funkcjonalno – użytkowy
Stacja przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym 1-6 lat. Z urządzenia może korzystać
kilka osób.
Produkowana jest zgodnie z normą PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN
1776 wystawiony przez niezależną akredytowaną instytucję certyfikującą: TUV lub inną.
Produkt z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Panel jest urządzeniem wielofunkcyjnym manipulacyjnym. Zabawa polega na manipulowaniu
minimum trzema wariantami zabawek, takimi jak: kwiatek obrotowy, obrotowa kierownica, suwak.
Panel ma nieregularny kształt zbliżony do owalu i jest posadowiony na nodze i pochylony do
powierzchni terenu pod kątem około 45 st. Wysokość całkowita urządzenia: 61 cm, szerokość: 54
cm, długość całkowita: 67 cm
Zastosowane materiały
Panel wykonana jest z laminatu wysokociśnieniowego (HPL), barwionego w masie, grubości 18 mm.
Elementy ruchome: polietylen. Noga konstrukcyjna: stal galwanizowana. Wszystkie elementy
urządzenia: zarówno metalowe jak i tworzywowe charakteryzować mają się wysoką wytrzymałością,
odpornością na uderzenia, odpornością na zmienne warunki meteorologiczne (wilgoć, korozja, ozon,
promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C), trudnopalnością. Nie
dopuszcza się stosowania stabilizatorów UV na bazie metali ciężkich.
Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres połysku, stopień zanikania koloru pod
wpływem światła słonecznego ma odpowiadać najwyższym standardom środowiskowych (3).
Konstrukcja
Urządzenie składa się płyty głównej posadowionej na nodze, która przytwierdzona jest do
fundamentu wykonanego z betonu B20 o wymiarach: dł. 45 cm, szer. 45 cm, wys. 45 cm,
fundamenty powinien być zagłębiony 45 cm ppt.
Kolorystyka
Płyta manipulacyjna: czerwona (RAL3001), detale ruchome i stałe przymocowane do panelu: żółty
(RAL1018), niebieski (RAL5015), noga: kolor szary
Strefa bezpieczeństwa i wysokość upadku swobodnego
Strefa bezpieczeństwa: nie występuje, wysokość upadku swobodnego: 0 cm.
Technologia montażu
Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu na
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przygotowanym wcześniej utwardzonym podłożu zgodnie z PN-EN 1776.

3.Sprzęt.
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4.Transport.
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne"
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi.
5.Wykonanie robót.
Montować wg instrukcji producenta
6.Kontrola jakości robót.
Należy stosować metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcją producenta.
Należy sprawdzać:
-zgodność wymiarów
-jakość materiałów,
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem wymiarów w pkt5
-prawidłowość i trwałość zakotwienia
7.Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest 1szt., który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót.
Obmiar robót obejmuje:
- montaż wyposażenia
8.Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych
prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
-protokoły obioru materiałów i wyrobów,
-wyniki badań laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
9.Podstawa płatności.
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg custaleń umowy z Wykonawcą.
10.Przepisy związane i standardy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta.
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne"

ST – D 03.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM
PODŁOŻA
1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w związku z budową
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Budowa placu zabaw na działce nr 11/186 na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą
- plac zabaw dla dzieci starszych
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z mechanicznym i
ręcznym wykonaniem koryta przeznaczonym do ułożenia konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników,
wjazdów.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST00.00. "Wymagania ogólne".
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.
"Wymagania ogólne".
2.
MATERIAŁY
Nie występują.
3.

SPRZĘT
Do wykonywania robót należy stosować równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie
ustawionym lemieszem oraz sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych. Inżynier może dopuścić
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do zagęszczenia podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w
miejscach trudno dostępnych innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w
dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie
może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt budowlany powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera, lub w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
4.
TRANSPORT
Nie występuje.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Zasady ogólne

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po
zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za
zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.

Wykonanie koryta

Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inżyniera nawierzchnia będzie wykonywana w korycie, to
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jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz
warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez
Inżyniera. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie
palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności
jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego
odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować cięższe typy równiarek oraz spycharki
uniwersalne. Jeżeli dokładność mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie
należy wykonać ręcznie. Ręczne wykonanie koryta należy stosować na poszerzeniach, gdy jego szerokość
nie pozwala na zastosowanie maszyn. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Profilowanie i
zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.3. i w p. 5.4.
5.3.

Profilowanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Należy usunąć błoto i grunt który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża,
które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i
występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 - 4
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Do
profilowania podłoża należy stosować równiarki oraz sprzęt ręczny. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
5.4

Zagęszczenie podłoża

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metodą I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie
z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy 1. Wilgotność gruntu podłoża
przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości.
5.5.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Tablica 1.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu
Koryto jezdni na głębokość 0,50 m
Koryto pod nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych na

Minimalna wartość Is dla
ulic głównych
1,03
0.98

głębokość 0,25 m
W przypadku trudności z dogęszczeniem koryta do wymaganych wskaźników, grunt należy „ulepszyć”
dodatkiem cementu w ilości ok. 20 kg/m2.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego
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osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on
na własny koszt.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót związanych z
wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża podano w tablicy 2.
Tablica 2.
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu koryta oraz profilowaniu i
zagęszczeniu podłoża.
Lp .
1.
2.
3.

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań
Maksymalna powierzchnia [m2]
przypadająca na jedno badanie
Szerokość, głębokość i Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań określonych
położenie koryta
przy odbiorze, w p. 6.2
Ukształtowanie
j.w.
pionowe osi koryta
Zagęszczenie,
wilgotność gruntu 2
400
badanie wskaźnika
zagęszczenia
Wyszczególnienie
badań

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach,
wybranych losowo dla koryta wykonywanego mechanicznie. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie
normalnej próby Proctora, według PN-88/B-04481 (metoda I lub II).
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm powinien wynosić:
moduł pierwotny – 100 MPa,
moduł wtórny – 170 MPa.
Badanie płytą o średnicy 30 cm należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 2000 m2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie.
6.2.

Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża

6.2.1.

Zagęszczenie podłoża

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników
badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia.
Jeżeli procent wyników badań w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % podłoże należy spulchnić i
roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera (aż do skutku).
6.2.2. cechy geometryczne
6.2.2.1. RÓWNOŚĆ
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 metrów w kierunku
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2 metrową łatą co najmniej 10 razy na 1 km.
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach głownych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej
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przejściowej, oraz na początku w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0.5 %.
6.2.2.3. GŁĘBOKOŚĆ KORYTA I RZĘDNE DNA
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 50 m na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm i + 0 cm.
6.2.2.4. SZEROKOŚĆ KORYTA
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może różnić się od
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWŁAŚCIWYCH CECHACH
GEOMETRYCZNYCH
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie
6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7.
OBMIAR ROBÓT
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w metrach
kwadratowych ( m2).
8.
ODBIÓR ROBÓT
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza Inżynierowi do odbioru
zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych
uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy:
A. zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą Specyfikacja; koszty tych
badań ponosi Wykonawca,
B. istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty
tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość
potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej
Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża gruntowego należy przyjmować zgodnie z
obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania koryta obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym,
ręczne i mechaniczne plantowanie koryta,
mechaniczne zagęszczanie podłoża,
ewentualne ulepszenie podłoża dodatkiem cementu,
przeprowadzenie badań i pomiarów,
utrzymanie koryta.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy

1.
2.
3.
4.

PN-87/S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy
i określenia.
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych
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i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni
podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
8.
PN-S- 02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

ST- D 06.00 NAWIERZCHNIA STREF BEZPIECZEŃSTWA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni stref bezpieczeństwa, przy budowie:
Budowa placu zabaw na działce nr 11/186 na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą - plac zabaw
dla dzieci starszych”
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem:
1.
warstwy strefy bezpieczeństwa naturalna stabilizowana mechanicznie grubości 30 cm.
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna być
mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może
przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagani
a
dla
Badania
Wyszczególnienie
kruszywa
według
Lp. właściwości
naturalneg
o
Zawartość ziarn mniejszych
1
od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
niż 0,075 mm, % (m/m)
Zawartość
nadziarna,
%
2
5
PN-B-06714-15 [3]
(m/m), nie więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych
3
35
PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie więcej niż
Zawartość
zanieczyszczeń
4
organicznych, %(m/m), nie
PN-B-04481 [1]
1
więcej niż
Wskaźnik
piaskowy
po
pięciokrotnym zagęszczeniu od 30 do
5
BN-64/8931-01 [26]
metodą I lub II wg PN-B- 70
04481, %
Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po
pełnej liczbie obrotów, nie
6
35
PN-B-06714-42 [12]
więcej niż
b) ścieralność częściowa po
30
1/5 pełnej liczby obrotów, nie
więcej niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie
7
2,5
PN-B-06714-18 [6]
więcej niż
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9

10

11

Mrozoodporność,
ubytek
masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie
więcej niż
Zawartość związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie więcej niż
Wskaźnik
nośności
wnoś
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03

31

5

1

80
120

PN-B-06714-19 [7]
PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]
PN-B-06714-28 [9]

PN-S-06102 [21]

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. Transport
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

D15
d 85 ≤ 5(1)
w którym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu,
wyznacza się z warunku:
d 50
O 90 ≤ 1,2(2)
w którym:
d50 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta
geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej stateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zstać osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy
osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny
Nie przewiduje się odcinka próbnego.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Częstotliwość badań
Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
badań
na podbudowy
Lp. Wyszczególnienie badań
dziennej działce przypadająca na
roboczej
jedno
badanie
(m2)
1
Uziarnienie mieszanki
600
2
Wilgotność mieszanki
2
na 1000 m2
3
Zagęszczenie warstwy
1 próbka
Badanie
właściwości dla każdej partii kruszywa i przy
4
kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 każdej zmianie kruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
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zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
E2
E 1 ≤ 2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
mechanicznie
Wyszczególnienie badań i
Lp.
pomiarów
1
Szerokość podbudowy
2
Równość podłużna
3
Równość poprzeczna
4
Spadki poprzeczne*)
5
Rzędne wysokościowe
6
Ukształtowanie osi w planie*)
7

Grubość podbudowy

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
Minimalna częstotliwość pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m łatą
co 20 m
co 20 m
co 20 m
co 20 m
Podczas budowy:
w 3 punktach
Przed odbiorem:
co najmniej w 2 punktach
co najmniej w dwóch przekrojach
co najmniej w 2 punktach

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prstych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
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- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudo
wa
z
kruszywa
o
wskaźniku
wnoś
nie
mniejszy
m

Wskaźnik
zagęszcze
nia IS nie
mniejszy
niż

niż, %

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Minimalny
moduł
Maksymalne
ugięcie
odkształcenia mierzony
sprężyste pod kołem,
płytą o średnicy 30 cm,
mm
MPa

40 kN

50 kN

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

od
pierwszeg
o
obciążeni
a E1
60
80
100

od drugiego
obciążenia
E2
120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość,
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i
ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednstka obmiarowa
Jednstką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
8. odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena jednstki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
•
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•
oznakowanie robót,
•
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
•
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
•
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
•
rozłożenie mieszanki,
•
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
•
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
•
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
13. PN-B-06731
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
15. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
21. PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
32. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

ST – D 06.00 BETONOWE OBRZEŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego dla inwestycji Budowa
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placu zabaw na działce nr 11/186 na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą - plac
zabaw dla dzieci starszych
1.2. Zakres stosowania ST
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
− żwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7],
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
− obrzeże niskie
- On,
− obrzeże wysokie
- Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża
dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża
On

Wymiary obrzeży, cm
1
b
75
6
100
6

h
20
20

r
3
3
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8
8

75
90
100

Ow

30
24
30
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3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj
wymiaru
l
b, h

Dopuszczalna odchyłka, m
Gatunek 1
Gatunek 2
±8
± 12
±3
±3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
ograniczających powierzchnie
i uszkodzenia
górne (ścieralne)
krawędzi i naroży
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max
długość, mm, max
głębokość, mm, max

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
2
3
niedopuszczalne

2
20
6

2
40
10

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek
i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż
szerokość obrzeża.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
ST„Krawężniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
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przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w ST „Krawężniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej
spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrzeża,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2.
PN-B-06250
Beton zwykły
3.
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4.
PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5.
PN-B-11111
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
6.
PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
8.
BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
03/01
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9.
BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
03/04
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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