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śłobek Samorządowy - plac zabaw

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót :
śłobek Samorządowy - plac zabaw

Lokalizacja: Zdzieszowice ul. Piastów 20

Zawartośc opracowania: 

ST – 00 Wymagania ogólne

ST – 01 Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe

ST – 02 Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa

ST – 03 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

ST – 04 Nawierzchnia z kostki betonowej  

ST – 05 Ogrodzenia

ST – 06 Trawniki

ST – 07 Drzewa i krzewy

ST – 08 Urządzenia placu zabaw

ST – 09 Wywóz gruzu
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Kod CPV 45000000-7
ST - 00  WYMAGANIA OGÓLNE
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wy-konania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  zadania,  obiektu  i  robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które
są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca  się  wykorzystanie  niniejszej  ST  przy  zlecaniu  robót  budowlanych  realizowanych  ze  środków
pozabudŜetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych).

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych
objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)  wydanymi
przez OWEOB „Promocja”.

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku –  naleŜy przez to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który jest  trwale  związany z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno  stojący  albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  słuŜący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie  nie  więcej  niŜ  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu
uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli  –  naleŜy przez to  rozumieć  kaŜdy obiekt  budowlany nie  będący budynkiem  lub  obiektem
małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  takŜe  części  budowlane  urządzeń
technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i
urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się  na
całość uŜytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,
drabinki, śmietniki.
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego  uŜytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  takŜe  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z
gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaŜy  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach  budowlanych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  takŜe  prace  polegające  na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieŜącej
konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające  moŜliwość  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  uŜytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu  na  budowę  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji  budowy  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  słuŜące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksiąŜkę  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.

1.4.15. dokumentacji  powykonawczej  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie  zamkniętym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie  technicznej  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18. właściwym  organie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub
organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.

1.4.20. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.4.21. obszarze  oddziaływania  obiektu  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. drodze  tymczasowej  (montaŜowej)  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
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przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24. dzienniku  budowy  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upowaŜniona  do  kierowania
robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub  inne laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej  zgodności  –  naleŜy przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie  –  naleŜy przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach  technicznych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.36. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego –  osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzaleŜność  czynności  obsługi,
przeglądów i  zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących ich  efektywne i  bezpieczne uŜytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)  jest równieŜ składnikiem dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.39. normach  europejskich  –  oznaczają  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)
oraz Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
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podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej  – minimalny zakres prac,  które po wykonaniu są  moŜliwe  do  odebrania  pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20
grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne
punktów głównych obiektu  oraz reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy oraz dwa  egzemplarze  dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:

− dostarczoną przez Zamawiającego,

− sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.

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

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uwaŜane  za  wartości  docelowe,  od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli muszą być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową  lub  ST  i  mają  wpływ na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do
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zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  Ŝe jest włączony w
cenę umowną.

1.5.5. 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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla
osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skaŜenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.

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

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

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na  terenie  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 poŜarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i  pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  uŜytkowników  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.

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i  wyposaŜenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz co  do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny
pracy.

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
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Uznaje się,  Ŝe wszelkie  koszty związane z wypełnieniem  wymagań  określonych powyŜej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

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  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  ST  w  celu
udokumentowania,  Ŝe  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  ST  w  czasie
postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymagania jakościowe określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejsc owego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych i  jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoŜa.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków
umowy stanowią inaczej.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku  i  Ŝwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  moŜe  być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  programie  zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego
uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska
jego akceptację  przed uŜyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie  moŜe być
później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środki
transportu  nie  odpowiadające warunkom  dopuszczalnych obciąŜeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez
właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  uŜytkowanych  odcinków  dróg  na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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− projekt organizacji budowy,

− projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych
o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow ą  lub  kontraktem oraz
za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść  z  dokumentacj ą
pro-jektow ą,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  projektem  organizac ji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w ST, a takŜe
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wy-konawcę  nie
później  niŜ  w  czasie  przez niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ści

Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
moŜliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, ST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

− 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,

− wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych
wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

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

– rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

− 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.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań  i  ich częstotliwości są  określone w ST.  W  przypadku,  gdy
nie  zostały one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w
celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. JeŜeli  niedociągnięcia te będą  tak  powaŜne,  Ŝe mogą  wpłynąć  ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do  uŜytku  dopiero  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  i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora  nadzoru  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.  Koszty  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  Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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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  moŜna  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada ń

Wykonawca będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak  najszybciej,
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  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
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeŜeli  nie  są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  kaŜda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieŜąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru,

• 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  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom 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.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłoŜone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane do dziennika  budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów
robót.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się  sukcesywnie  w jednostkach  przyjętych  w kosztorysie
lub w ST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  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 kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[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.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na Ŝyczenie 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 kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub
gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu miesięcznej  płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowejprzedmiarze robót.
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7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra Ŝania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie
utrzymywać  to  wyposaŜenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później  jednak  niŜ  w ciągu 3  dni  od  daty zgłoszenia  wpisem  do dziennika  budowy i  powiadomienia  o  tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
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potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego
przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),

7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST  i  programem
zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełoŜenie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót  właścicielom
urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość  (kwota) podana przez Wykonawcę  i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość  zuŜytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek-tu  Inspektorowi  nadzoru  i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierŜawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, ozna-kowań i drenaŜu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

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

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony środowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627  z  późn.
zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporz ądzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich  oznaczania  znakowaniem  CE (Dz.  U.  Nr  209,
poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,
poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
 198, poz. 2041).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  –  zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

 

Kod CPV 45111100 - 9
ST - 01   ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA  (ROBOTY

ROZBIÓRKOWE) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania oraz odbioru robót rozbiórkowych, 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej
specyfikacji mogą 
mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad
sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– rozbiórka istniejącego ogrodzenia
– rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej
 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  (kod  45000000-7)  „Wymagania  ogólne”  pkt.
1.5. 

1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych 
Brak  dokumentacji  robót  rozbiórkowych.  Nakłady  i  zakres  robót  rozbiórkowych  podano  w
kosztorysie. 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku
zamówień  publicznych),  zgodna  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004  r.
(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
–  dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w  sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
– protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z
badań kontrolnych. 

2. MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT I NARZ ĘDZIA 
Do rozbiórek moŜe być  uŜyty tylko sprawny sprzęt.  Elektonarzędzia powinny mieć  odpowiednie
zabezpieczenia i izolacje. . 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”
pkt 4 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Transport materiałów z rozbiórki nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać
do  transportu  samochodów  samowyładowczych  z  moŜliwością  zabezpieczenia  siatką
przewoŜonych  materiałów  z  rozbiórki.  W  czasie  transportu  naleŜy  zabezpieczyć  przewoŜone
materiały w sposób wykluczający ich spadanie z pojazdu lub przesuwanie po skrzyni ładunkowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt
5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy: 
– teren zabezpieczyći oznakować zgodnie z wymogami BHP 
–  odłączyć  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację  teletechniczną  i
wodno-kanalizacyjną 
.2)  Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.
(Dz.U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas  wykonywania  robót
budowlanych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wszystkie  prace  naleSy  wykonać  z  naleŜytą  starannością.  Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do
ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru  robót  podano  w  ST  (kod  45000000-7)  „Wymagania  ogólne”  pkt  7.
7.2. 
Zasady  obmiarowania  Powierzchnie  rozbieranych  elementów  oblicza  się  w  m2  na  podstawie
dokumentacji projektowej lub przyjmując obmiary z natury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  B-00.00.00.  (kod  45000000-7)  „Wymagania
ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 9. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST (kod 445000000-7) „Wymagania
ogólne” pkt 9. 9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  za  wykonane  roboty rozbiórkowe moŜe  być
dokonana według następujących sposobów: 

-  rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawą  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych  stała
wartość  wynagrodzenia;  wartość  robót  w  tym  przypadku  jest  określona  jako  iloczyn  ceny
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
-  rozliczenie  w  oparciu  o  wartość  robót  określoną  po  ich  wykonaniu  jako  iloczyn  ustalonej  w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W  jednym  i  drugim  przypadku  rozliczenie  moŜe  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu
odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty rozbiórkowe obejmują:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość pracy sprzętu z narzutami,
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny  jednostkowe  uwzględniają  równieŜ  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie
wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  rusztowania,
pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  wykonanie  zaplecza
socjalno-biurowego  dla  pracowników,  zuŜycie  energii  elektrycznej  i  wody,  oczyszczenie  i
likwidacja stanowisk roboczych. 

W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują 
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CPV 45233320-8 
ST - 02   KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I

ZAGĘSZCZANIEM PODŁO śA

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
placu zabaw w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej w części dotyczącej
wykonania koryta.

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Nie występuje. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa,jest
moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne
terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się,
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne
podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, 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. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)

 Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla: 
Górna warstwa o grubości 20 cm - 1,00 ( Ruch mniejszy od cięŜki) 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoŜa - 0,97 ( Ruch mniejszy od cięŜki)

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone
podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoŜa Inspektor Nadzoru oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 
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6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
koryta i wyprofilowanego podłoŜa:

 Wyszczególnienie badań:
1 Szerokość, głębokość i połoŜenie koryta 
2 Ukształtowanie pionowe osi koryta 
3 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoŜa 
Badania powiiny być wykonane z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy
odbiorze, określonych w p.6.2. 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o
więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności
nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoŜa) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w punkcie 6.2 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 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład, 
- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
- zagęszczenie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenianawierzchni podatnych
i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchniplanografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

CPV 45233320-8
ST - 03  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie, przy wyknaiu nawierzchni z kostki betonowej na placu zabaw

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

-dla ruchu pieszego o grubości 17 cm 
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1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST - 00
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i 
otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm. 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 leŜeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w normie.  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna 
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania :
1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, % (m/m) - od 2 do 10 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niŜ 5 
3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niŜ 35 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ
wzorcowa PN-B-06714-26 [1] 
5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B04481, % od 30 do
70 
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ 35 %
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotu bębna w stosunku do ścieralności całkowitej,
nie więcej niŜ 30 %
7 Nasiąkliwość, nie więcej niŜ 3 % 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraŜania, nie więcej niŜ 5 %
9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niŜ 1 %
10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS > 1,00 - 80
b) przy zagęszczeniu IS > 1,03 - 120 

2.3.3. Woda 
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [14]. 



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

29

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaSonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜem pod podbudowę jest profilowane koryto. Koryto wraz z profilowaniem naleŜy wykonać
zgodnie z ST - 02
Ukształtowanie podbudowy naleŜy wyznaczyć przy uŜyciu palików lub szpilek. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy 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 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej t.j 20 cm. Warstwa
podbudowy powinna być rozłoŜona 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 zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna
być zwilŜona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest
wySsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [22] powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy
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5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania
podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Podbudowa z kruszyw. 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 Inspektorowi Nadzoru 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: 
Z uwagi na znikomy zakres robót wykonanie badań materiałów wg pkt 6.2 zwalnia wykonawcę od
wykonywania badań kruszyw w trakcie wykonania robót. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aS do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.JeSeli ustalenie wskaźnika zagęszczenia nie jest moSliwe ze względu na
gruboziarnistość mieszanki
zagęszczenie podbudowy naleSy sprawdzać metodą obciąSeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [19]
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugięcie spręSyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 2. Cechy podbudowy 

Podbudowa z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym niŜ 60 %
Wskaźnik zagęszczenia IS nie mniejszy niŜ 1,0  
Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem 40 kN - 1,40 mm 
Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem 50 kN - 1,60 mm 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm:

- od pierwszego obciąŜenia E1 - 60 MPa 
- od drugiego obciąŜenia E2 - 120 MPa

Podbudowa z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym niŜ 80 %
Wskaźnik zagęszczenia IS nie mniejszy niŜ 1,0  
Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem 40 kN - 1,25 mm 
Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem 50 kN - 1,40 mm 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm:

- od pierwszego obciąŜenia E1 - 80 MPa 
- od drugiego obciąŜenia E2 - 140 MPa

Podbudowa z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym niŜ 120 %
Wskaźnik zagęszczenia IS nie mniejszy niŜ 1,03  
Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem 40 kN - 1,10 mm 
Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem 50 kN - 1,20 mm 
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Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm:
- od pierwszego obciąŜenia E1 - 100 MPa 
- od drugiego obciąŜenia E2 - 180 MPa

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Cechy geometryczne podbudowy, zapewniające uzyskanie właściwej nawierzchni na poszerzeniu
naleŜy sprawdzić po jej wykonaniu.

6.4.2. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [20]
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
-10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Nośność podbudowy 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E2 / E1 <2,2

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne i podłuŜne podbudowy powinny być dostosowane do sytuacji wysokościowej
poszerzenia. 

6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
-dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

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. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłoŜenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie 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 

CPV 45233250-6
ST - 04   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

BETONOWEJ

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej grubości 6 cm.
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
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przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.Betonowa kostka brukowa stosowana
jest do układania nawierzchni utwardzonej placu zabaw. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa -kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 1.5. Ogólne
wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 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 - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa -wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanieaprobaty technicznej.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.Powierzchnia górna
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny
przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości L 60 mm,

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
Nawierzchnie utwardzone wykonać z kostki w kolorze ceglastym i szarym.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek brukowych nie mniejsza niŜ
50 MPa. 

2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niŜ 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250[2]
.
Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmraŜania próbek jest wystarczająca,
jeŜeli:
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- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrazanych nie
jest większe niŜ 20%. 

2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niŜszej niź „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadać wymaganiom PN-EN-197-1 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 
NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.Stosowane barwniki powinny zapewnić
kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.Jeśli powierzchnie są
duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po
skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

35

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. PodłoŜe 
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię przygotować zgodnie z wymogami określonymi w ST
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien być zgodny z ST „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. . 

5.5. Podsypka 
Na podsypkę cementowo – piaskową, naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom
PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie
dowolnego wzoru wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleyz wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do
ubijania nawierzchni. Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -moŜe być
zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników
bieązcych badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie
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pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
ułoŜonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób
w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją
projektową i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłuŜne 
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±
0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6
dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoŜa,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie ławy pod krawęŜniki.
Zasady ich odbioru są określone w ST - 00 „Wymagania ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułoŜenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uSytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

CPV 45342000 - 6
 ST - 05   OGRODZENIE
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa 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 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej.

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o róŜnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym),
pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa,
półpętlowa), o róŜnych wielkościach oczek. 
Stalowa linka usztywniająca -równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę
stalową. 
Wysokość ogrodzenia -odległość między poziomem terenu a najwyŜszym punktem ogrodzenia. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy , metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z późniejszymi zmianami). 
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881); 
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z późniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji
wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych
ustaw. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
punkt 2. 

2.2.Wymagania szczegółowe 
- słupki z rur stalowych O70mm o wys. 1,60 m nad terenem, w rozstawie 210 cm malowane farbą
ftalową; 
- słupki przy furtkach z rur stalowych O70 mm, malowane farbą ftalową; 
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- siatka ogrodzeniowa z drutu O 2,2 mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym PCV
(O3,4mm) o wym. oczka 35 x 35mm; 
- furtka o wymiarach 100 x 160 cm - 2 szt; 
- furtka o wymiarach 200 x 160 cm - 1 szt; 
- brama o wymiarach 300 x 160 cm - 1 szt. 

2.3.Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30. 

2.4.Stopy betonowe (30x30x60cm) 
Stopy betonowe mająza zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji piłkochwytów. 
Beton na stopy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 
- klasa betonu B15; 
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej największa
dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 
- stopień mrozoodporności-W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 

2.5. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro" 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ
i demontaŜ. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby
wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15
lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 
Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych
moŜna stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych
dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami
PN-B-06250 . Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. 
Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej
gatunek. Właściwości mechaniczne stali uŜywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać
postanowieniom PN-B-03264. 

3.SPRZĘT 
MontaŜ elementów ręcznie. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt .4 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
Wykonawca będzie usuwałna bieŜąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Transport obrzeŜy betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nieprzekraczających
obciąŜenia zastosowanego środka transportu. PrzewoŜone elementy naleŜy zabezpieczyć przed
przesuwaniem. 

4.2.Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie
powinien powodować: 
-segregacji składników; 
-zmiany składu mieszanki; 
-zanieczyszczenia mieszanki; 
-obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.; 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt5. 

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe wpłynąć na
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodęna wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedłoŜeniu przez Wykonawcę: opinii Projektanta co do sposobu
dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych; skutków
finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od
pierwotnego; 
5.3.Wykonanie ogrodzenia 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
W zaleŜności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres
robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych naleŜy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń naleŜą: 
-wykonanie dołów pod słupki; -wykonanie fundamentów betonowych pod słupki; -ustawienie
słupków (metalowych); -wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z
tworzywa sztucznego); -wykonanie bram i furtek. 
5.4.Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki
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powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość
od 1,0 do 1,1 m. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw naleŜy wykonać doły pod
słupki naroŜne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków
prostych wg rysunków dokumentacji projektowej. NaleŜy dąŜyć, aby odległości między słupkami
pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie
ułoŜonym w dołku. 
Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć. Fundament
betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, moŜna wykorzystywać do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niŜsza od 10°C - po 14 dniach. 

5.6.Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur
powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 

Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące nazałamaniach ogrodzenia o kącie większym od
15° naleŜy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stęŜeniami
regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuŜ biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do
45°. 

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków
metalowych. Słupki końcowe, naroŜne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki. 

5.7.Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to naleŜy rozwiesić osiem linek (drutów)
usztywniających: na dole i w środku ogrodzenia co 500mm i przymocować je do słupków. U góry,
jako usztywnienie naleŜy zastosować ruręO 42mm. Do słupków końcowych, naroŜnych i
bramowych linki muszą być starannie przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, aby nie
mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki naroŜne i bramowe, a w przypadku zerwania
się, aby zwabiały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie
złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Nie naleŜy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na
słupki naroŜne lub bramowe. 
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, naroŜnych i bramowych za pomocą
prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami
ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej naleŜy łączyć z
rurą O 42 mm zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno,
jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

5.8.Wykonanie siatki w ramach 
Siatka powinna być umieszczona w ramach z kątownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50
x 50 x 6 mm) lub innego kształtownika zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Zaleca się
stosowanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania moŜliwie jednego
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wymiaru ramy. Górne krawędzie ram ogrodzenia powinny być zawsze poziome. Prześwity między
ramą a słupkiem nie powinny być większe niŜ 5 cm (±1cm). Ramy z siatką umieszcza się między
słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny z dokumentacją projektową, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru 

5.9.Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia 

Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadaćwymaganiom PN-M-69011. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin
nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoinydo 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyŜej 6
mm. Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie
płaszczyznami nie powinien być większy niŜ 1 mm. Złącza spawane nie powinny mieć wad
większych niŜ podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić wady większe niŜ podane w
tablicy 1 jeśli uzna, Ŝe nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia. 

Dopuszczalny wymiar wady, 

Rodzaj wady 
Brak przetopu 2,0 mm
Podtopienie lica 1,5 mm
Porowatość 3,0 mm
Krater 1,5 mm
Wklęśnięcie lica 1,5 mm
Uszkodzenie mechaniczne 1,0 mm
RóŜnica wysokości sąsiednich wgłębień i wypukłości lica 3,0 mm

5.10.Wykonanie bram i furtek 
Bramy i furtki naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lubSST,a w przypadku braku
wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inspektor Nadzoru. 
Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub
50x50x6mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi.
KaŜda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposaŜeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp. 

5.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach 
Malowanie ogrodzeń metalowych 
Ocynkowaną siatkę, słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia naleŜy malować pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia
stali przed korozją. 
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie naleŜy malować pędzlem lub wałkiem w
temperaturze poniŜej +5°C, jak równieŜ malować metodą natryskową w temperaturze poniŜej
+15°C oraz podczas występującej mgły i rosy. 

NaleŜy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 
-z powierzchni stali naleŜy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę,
ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoŜa
przez zmywanie, usuwanie przy uŜyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiałów ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków,
zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1; 
-przed malowaniem naleŜy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie wygładzić i zeszlifować podłoŜe pod farbę, 
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-do malowania moŜna stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do uŜytku zewnętrznego,
dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne); 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.
oraz rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby; 
-farbę dłuŜej przechowywaną naleŜy przygotować do malowania przez usunięcie „koŜucha"
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie
lŜejszych i cięŜszych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie
(usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń); 
-malowanie moŜna przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.); 
-z zasady malowanie naleŜy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą
nawierzchniową, przy czym kaŜdą następną warstwę moŜna nałoŜyć po całkowitym wyschnięciu
warstwy poprzedniej. 
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053, 
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają ST lub Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy. 
NaleŜy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z
betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie
się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka. 
Zaleca się stosowanie farb moŜliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z
niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartość
szkodliwych składników. 
Wykonawca nie dopuści do skaŜenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby,
naleŜy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i
detoksykacji. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć
zaświadczenie o jakości (atesty) naleŜą: 
-siatki ogrodzeniowe; 
-liny stalowe; 
-rury i kształtowniki na słupki; 
-drut spawalniczy; 
-pręty zbrojeniowe; 
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Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić 
Wykonawca naleŜą materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro".
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3.Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami poniŜej.  

1 Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w kaŜdej
dostarczanej partii wyrobów liczącej do 1000 Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia głębokości wad uŜyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów, itp.) Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami 
2 Sprawdzenie wymiarów Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami 
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6; 
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8; 
g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11. 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z kaŜdej
strony) naleŜy dokładnie oczyścić z ŜuŜla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych
zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów; 
b) oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o powiększeniu
od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze; 
c) w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515; 
d) złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem; 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót Wszystkie materiały nie
spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostaną przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne"punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia.
Cena jednostkowa obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
-oznakowanie robót; 
-wyznaczenie zarysu wykopu; 
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badańwymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru; 
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia 
oraz materiałów pomocniczych; 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność; 
- uporządkowanie terenu; 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych; 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne 
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i
badania 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoŜy
stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok 
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe cięŜkie z polietylen 
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
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CPV 45112710-5 
ST - 06   ZIELEN-TRAWNIKI

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem trawników przy projektowanym placu
zabaw. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 

1.3. Zakres robót objetych ST 
Nasadzenia i trawnik przewidziano na placu zabaw przy budynku Ŝłobka.

1.4. Okreslenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna -ziemia posiadajaca własciwosci zapewniajace roslinom prawidłowy
rozwój. 
1.4.2. Materiał roslinny -sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa -uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastajacymi ją
korzeniami rosliny. 
1.4.4. Pozostałe okreslenia podstawowe są zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST - 00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST - 00
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zaleŜnosci od miejsca pozyskania, powinna posiadać nastepujace
charakterystyki: 
-ziemia rodzima -powinna być zdjeta przed rozpoczeciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, 
-ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy -nie moŜe być zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkładu róŜnych
odpadków roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskazników jakosci kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uŜyty
jako komponent do wyrobu kompostu -PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z
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mocznikiem i osadami z oczyszczalni scieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moŜe być stosowany, jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw 
Nasiona traw najczesciej wystepują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klase, numer
normy wg której została wyprodukowana, zdolnosć kiełkowania. 

2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartosć
azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni
drogowej powinien wykazać się moŜliwoscią korzystania z nastepujacego sprzetu: 
-glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
-wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
-kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawników,

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Trawniki 
Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanką traw odpornych na intensywne
uŜytkowanie. 

Przygotowanie mieszanki 
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupełnienia braków pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, Ŝaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma
wszystkich 
cech, które mogą zapewnić trwałosć i własciwy wygląd . Ustalajac liczbę nasion przypadajacych
na jednostkę powierzchni przyjmuje sie, Ŝe na jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia
1cm2. 
Zakłada sie,Ŝe teren trawiasty bedzie uŜytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać
powinien najwyŜsze normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion powinna być wieksza od ustalonej
teoretycznie, poniewaŜ nie wszystkie nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego Ŝe wsród nich
mogą znajdować się zanieczyszczenia. 
Pora siewu.
 Przed przystapieniem do siania naleŜy na przeznaczone miejsca pod trawnik naniesć odpowiednią
ilosć ziemi urodzajnej (około 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepują w okresie pózno letnim
lub wczesnoletnim. KaŜda inna pora moŜe wpływać negatywnie z róŜnych wzgledów a przede
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wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiagnie wysokosć 4cm naleŜy powierzchnię trawnika
uwałować lekkim wałem, którego celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu, w czasie
którego powstały nierównosci. NaleŜy wykonać tą czynnosć na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po
wałowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajac konce lisci na długosć 2 cm. Celem tak
wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania się traw. Pozostałe terminy koszenia
powinny odbywać się regularnie, kiedy wysokosć trawy przekracza 8 cm. 

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZYM ROKU 
Pielegnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni
trawnika, gdy wysokosć trawy osiagnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego wałowania jest wyrównanie
powierzchni 
gleby, na której najczesciej powstają niewielkie nierównosci. Wałowanie to naleŜy przeprowadzac,
kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania naleŜy wykonać
pierwsze koszenie skracajac tylko końce lisci o 1,5-2cm. Do tego celu naleŜy uŜywać kosiarek
bebnowych o bardzo ostrych noŜach. Koszenie powinno być regularne, (gdy trawa osiagnie 8 cm 
wysokosci). Pojawiajace się na trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać
recznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiacach wzrostu traw
bardzo korzystne 
jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilosć sciółki ma
bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia się do lepszego
krzewienia się traw i 
wytwarzania rozłogów. Po kaŜdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub
wieksza ilosć trawy skoszonej. NaleŜy ją zebrać, poniewaŜ powoduje ona zŜółkniecie trawnika i
moŜe być 
przyczyną gnicia lisci. Pamietać naleŜy równieŜ o aeracji. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST - 00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwiazane 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłacza i korzenie bulwiaste roslinozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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CPV 45112710-5
ST - 07   DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z załoŜeniem i pielęgnacją zieleni przy placu zabaw. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy.

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
zasadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów: 

- wiąz górski wys. 350 cm - 1 szt. 
- buk pospolity wys. 160 cm - 4 szt.
- wiśnia pikowana wys. 200 cm - 1 szt. 
- wiśnia papierowa wys. 200 cm - 7 szt. 
- brzoza brodawkowata zwisająca wys. 250 cm - 2 szt. 
- jarząb pospolity wys. 250 - 300 cm - 1 szt. 
- budleja Dawida wys. 30 - 70 cm - 4 szt. 
- migdałowiec trójklapowy, krzaczasty wys. 40 - 70 cm - 2 szt. 
- tawuła wczesna wys. 40 cm - 4 szt. 
- forsycja maluch wys. 60 cm -  szt
- Ŝywotnik zachodni wys. 80 - 100 cm - 19 szt. .

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna -forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami
o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną
koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta -forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 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 - 00
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 
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Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki: 
- ziemia rodzima -powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy -nie moŜe być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uŜyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy.
Kompost z kory sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Materiał ro ślinny sadzeniowy 
2.4.1. Drzewa i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór,
wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące
cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa
powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba Ŝe jest to cięcie formujące, np.
u form kulistych, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte
blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 
- ślady Ŝerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
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- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni.
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu: 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych, 
- drabin, 
- podnośników hydraulicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do zieleni  moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły
korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewoŜone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie
transportu naleŜy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemoŜliwe,
naleŜy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. Rośliny
naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i
wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny naleŜy przewozić szybkimi środkami
transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę
moŜliwości dokonywany nocą. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Drzewa i krzewy 
5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemią urodzajną, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt
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głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew formy piennej naleŜy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i
podlać, 
- drzewa formy piennej naleŜy przywiązać do palika tuŜ pod koroną, 
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawoŜeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów  
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
- sposób wzrostu, 
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, naleŜy unikać ich
jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
W zaleŜności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców,
drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliŜu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia
kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniŜej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniŜej 2,20 m
nad chodnikami; 
b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyŜowaniach dróg; 
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym
systemem korzeniowym a koroną, co moŜe mieć równieŜ miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zaleŜności od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 
d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą Ŝywotność, powodują
niepoŜądane zagęszczenie, zbyt duŜe rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania moŜna przeprowadzać
na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawoŜeniem i
podlewaniem; 
e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez
usuwanie gałęzi poraŜonych przez chorobę lub martwych; 
f) cięcia Ŝywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po
posadzeniu powinno być moŜliwie krótkie i wykonywane na kaŜdym krzewie osobno, dopiero w
następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej
płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni Ŝywopłotu. 

5.2.4. Przesadzanie drzew starszych 
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Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie
prowadzone są roboty modernizacyjne dróg i ulic, oraz rozbudowa i budowa budynków. 

Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w ST i uwzględniać: 
- gatunek drzewa, 
- wiek i rozmiary drzewa, 
- przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 
- warunki transportu przesadzanych drzew, 
- warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 
Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 

5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 
Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 
- uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwłaszcza na glebach cięŜkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie
chłodnej i wilgotnej pogody, 
- ograniczeniu strat wody przez duŜe drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz
działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub
spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 
- układaniu ściółki wokół świeŜo przesadzonego drzewa, 
- usuwaniu chwastów. 

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie
istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na
wzrost i rozwój tych drzew. JeŜeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w ST
powinny być określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu
tych robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia,
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją
projektową, 
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- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu
kopczyków, jeŜeli odbiór jest na jesieni, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róŜ na
kwietnikach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
- dostarczenie materiału roślinnego, 
- pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

(KOD CPV 36535200-2) 
ST - 08   INSTALOWANIE WYPOSAśENIA PLACU

ZABAW I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montaŜu urządzeń
placu zabaw 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfika cja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie montaŜu urządzeń placu zabaw. 
Montowane urządzenia: 

- lokomotywa - 1 szt.
- mały statek - 1 szt.
- podwójna huśtawka - 1 szt. 
- piaskownica - 1 szt. 
- bujak - 2 szt.

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które
nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu
oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej. dopuszcza się
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania odpowiednich norm
(PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. ka Ŝda
zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.
 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy
uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i
elektronarzędzia, samochód dostawczy. 

4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu naleŜy
urządzenia placu zabaw przewozić dobrze zamocowane, za bezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.Zasady ogólne. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z montaŜem urządzeń placu zabaw naleŜy sprawdzić,
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi niezamontowane są
naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym
zamontowaniu. Urządzenia placu zabaw naleŜy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich
zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaŜ usuwanie tego typu
zabrudzeń naraŜa stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montaŜu zdjąć folię ochronną, gdyŜ
po dłuŜszym czasie usunięcie jej moŜe być utrudnione i zostawić przebarwienia. 

5.2. MontaŜ. 
MontaŜ urządzeń placu zabaw naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez
producenta wyrobu. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST - 00., a sprawdzenie i
odbiór robót winny być wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia
producenta wybranych materiałów. 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów
materiałów. 

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót. 
Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną. Odchylenia w
tym zakresienie powinny być większe niŜ:
-dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ± 5 mm.
Po zamontowaniu elementów placu zabaw naleŜy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

6.3. Ocena wyników badań. 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, bądź tylko ich
część naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami naleŜy: a) roboty wykonane
niezgodnie z wymaganiami poprawi ć w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i
po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz
nakazać powtórne wykonanie robót. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Ilość elementów oblicza się w sztukach. 

7.3. Wielkość elementów placu zabaw określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”  pkt 8 
8.2. Odbiór robót. 
8.2.1. Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: 
-pionowości elementów,
-wykończenia, braku „zadzi orów”,
-mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących,
-wilgotności drewna.

8.2.2. Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 
-pionowości elementów,
-wykończenia, braku „zadziorów”,
-mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących,
-wilgotności drewna.

8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny
byćprzedłoŜone następujące dokumenty:
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-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
-protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakr yciu.

8.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt
6 ST dały pozytywne wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000 -7 pkt 9.
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość kpl.
elementów pla cu zabaw ceny jednostkowej, która obejmuje:
-dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze)
:-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
-przygotowanie podłoŜa,
-montaŜ elementów placu zabaw,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE. 
[1] Instrukcja montaŜu producenta elementów placu zabaw. 
[2] Atesty zgodności, certyfikaty. 

CPV - 45111213-4      Roboty w zakresie oczyszczania terenu
CPV - 45111220-6      Roboty w zakresie usuwania gruzu

ST - 009

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie oczyszczenia terenu i wywozu gruzu przy wykonaniu placu zabaw.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i
rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe  podane w niniejszej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i w ST-00 „Wymagania ogólne”.
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z  Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.Nadzoru. 

2. MATERIAŁY.
Brak.
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3. SPRZĘT.
Ogólne  wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Do
wykonania robót rozbiórkowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu:
  -  piła do cięcia nawierzchni betonowych
  -  koparko - ładowarka
  -  młot pneumatyczny
  -  spręŜarka powietrza przewoźna spalinowa
  Sprzęt powinien być taki  jaki określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora.Nadzoru

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00 „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów
z rozbiórki naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 
 - samochody samowyładowcze
 - samochód skrzyniowy
 - ciągnik z przyczepą
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich
środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport
powinien być taki  jaki określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 
5.1.1. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i załadunkowych.
Przy wykonywaniu robót naleŜy uwzględnić:
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i załadunkowych pracownicy powinni być
zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Roboty naleŜy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach.
KaŜdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać
aktualne badania lekarskie.

5.1.2. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki gruz i materiały z
rozbiórki naleŜy wywieźć i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości
do 10 km. W pozostałym przypadku materiały z rozbiórki nalezy wywieźć na wysypisko odpadów
w Gogolinie. 
Koszty związane z wywozem materiałów i opłatą za składowaniae na wysypisku naleŜy ująć w
cenie jednostkowej.
Koszty związane z opłatami za składowanie materiału, który został przyjęty przez  Zamawiającego
nie będą naliczane.

 6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

 7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
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  8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Odbiorowi podlega
uporządkowanie terenu i wywóz gruzu.

 9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI
 9.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972
r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). - BHP transport ręczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych


