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1.WST P
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi si do wymaga
technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w
ramach budowy du ego placu zabaw w ramach rz dowego projektu RADOSNA
SZKOŁA na terenie Ogólnokształc cej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im.F.Nowowiejskiego przy ul.Gnilnej 3 w Gda sku.
1.2.Zakres stosowania ST
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych,
Specyfikacj Techniczn jako cz
nale y odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych
w pkt. 1.1.
Wymagania Ogólne nale y rozumie i stosowa w powi zaniu z ni ej wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01– Roboty ziemne – CPV 45100000-8
SST-02– Podbudowa pod nawierzchni – CPV 45100000-8
SST-03– Nawierzchnia poliuretanowa – CPV 45236220-8
SST-04– Urz dzenia sportowe – CPV 45210000-2
– Obrze a betonowe – CPV 45212221-1
W ró nych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s odno niki do norm
krajowych. Normy te winny by traktowane jako integralna cz
Specyfikacji
Technicznych czytane w poł czeniu z Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami, w
których s wymienione.
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych norm krajowych, które
obowi zuj w zwi zku z wykonywaniem prac obj tych Kontraktem i stosowania ich
postanowie
na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada si , i Wykonawca dogł bnie zaznajomi si
wymaganiami tre ci i wymaganiami tych norm.
1.3.Zakres Robót obj tych ST
Zakres Robót obejmuje wykonanie du ego placu zabaw w ramach programu
„Radosna Szkoła” o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposa eniem zabawowym.
1.4.Okre lenia podstawowe
Obiekt budowlany – nale y przez to rozumie :
— Budowl stanowi c cało
techniczno - u ytkow wraz z instalacjami i
urz dzeniami;
— Obiekt małej architektury;
Budowla – obiekt budowlany nie b d cy budynkiem lub obiektem małej architektury,
jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostoj ce instalacje przemysłowe lub urz dzenia techniczne,
oczyszczalnie cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz dze ) oraz fundamenty
pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci
przedmiotów składaj cych si na cało u ytkow .
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Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególno ci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figurki;
b) Pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) U ytkowe słu ce rekreacji codziennej utrzymaniu porz dku, jak:
piaskownice, hu tawki, drabinki, mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwało ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany
niepoł czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz dzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e
odbudow , rozbudow , nadbudow obiektu budowlanego.
Roboty budowlane – prace polegaj ce na budowie, przebudowie, monta u
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont - wykonanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi cych bie cej
konserwacji;
Urz dzenia budowlane – urz dzenie techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przył cza i urz dzenia instalacyjne, w tym słu ce oczyszczaniu lub gromadzeniu
cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.
Teren budowy – przestrze , w której prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowan przez urz dzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomo ci na cele budowy –tytuł prawny
wynikaj cy z prawa własno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zanego, przewiduj cego uprawnienia do
wykonania robót budowlanych.
Pozwolenie na budow –decyzja administracyjna zezwalaj ca na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu
budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budow wraz z zał czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz ciowych i ko cowych, w
miar potrzeby, rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksi k obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod monta u – tak e
dziennik monta u.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Teren zamkni ty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
— Obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b d cy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;
— Bezpo redniego wydobywania kopalni ze zło a, b d cy w dyspozycji zakład
górniczego;
Wła ciwy organ – nale y przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno –
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wła ciwo ci okre lonych w rozdziale 8
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
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wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł czeniu
stanowi cym integraln cało u ytkow .
Organ samorz du zawodowego – organ okre lony w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z pó n. zm.)
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opłata – kwota nale no ci wnoszona przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez wła ciwy organ.
Droga tymczasowa (monta owa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdów obsługuj cych roboty budowlane na czas ich wykonania,
przewidzian do usuni cia po ich zako czeniu.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez wła ciwy organ zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarze i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania
robót.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosz ca ustawow odpowiedzialno za prowadzon budow .
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru ksi ka z
ponumerowanymi stronami, słu ca do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych
zał czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
Cz
obiektu lub etap wykonania – cz
wykonania obiektu budowlanego
zdoln do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – u ytkowych i mo liw do
odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych
specyfikacjach szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzenia niezb dnych bada
i prób zwi zanych z ocen
jako ci
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
In yniera. Materiały u yte do wykonania robót powinny by nowe i pełnowarto ciowe,
za wyj tkiem materiałów u ywanych do odtworzenia cz ci chodników, kraw ników,
nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to
wskazane jako „materiał z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodno
- zgodno
wykonywanych Robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedział tolerancji nie został okre lony - z
przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót
budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych
spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem Dokumentacji
Projektowej lub adaptacji projektu typowego.
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Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót
jednostkach ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja – roboty maj ce na celu uporz dkowania i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych
Aprobata techniczna – dokument potwierdzaj cy pozytywn ocen techniczn
wyrobu stwierdzaj c jego przydatno do stosowania w okre lonych warunkach,
wydany przez jednostk upowa nion do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobuj cych zestawiony jest w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów
technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. Poz.48, rozdział 2).
Certyfikat zgodno ci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazuj cy,
e zapewniono odpowiedni stopie
zaufania, i
nale ycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa s zgodne z okre lon norm lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno wyrobu
z PN lub aprobat techniczn (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
Znak zgodno ci – zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania i
dany wyrób, proces lub usługa s zgodne z okre lon norm lub innym dokumentem
normatywnym.
Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagaj ce – zdaniem Inspektora
Nadzoru – wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwur cznych,
lub zastosowania wierce pneumatycznych w celu ich usuni cia, których to
materiałów nie mo na wydoby poprzez zrywanie ci gnikiem o mocy u ytecznej
równej, co najmniej 150KM z pojedyncz , wysokowydajn zrywark zamontowan z
tyłu.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako
ich wykonania oraz za ich
zgodno
z Dokumentacj Projektow (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy),
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach Umowy przeka e Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj i współrz dne punktów głównych obiektu oraz
reperów, przeka e Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet SST.
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania warunków wydanych przez
jednostki uzgadniaj ce, opiniuj ce oraz wła cicieli terenów, na których prowadzone
b d prace.
Przed rozpocz ciem robót Wykonawca jest zobowi zany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wła cicieli lub administratorów
terenów, wła cicieli urz dze , inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpocz cia prac oraz o przewidywanym terminie
zako czenia.
Koszty zwi zane z nadzorami wła cicieli terenów lub urz dze , wynikaj ce z
warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia na budow (lub zgłoszenie) oraz na
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jakich uzgodniono dokumentacj projektow nale y poda w formie jednostkowej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cz
graficzn , obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzgl dniaj cym podział na dokumentacj projektow :
— Dostarczon przez Zamawiaj cego;
— Sporz dzon przez Wykonawc ;
W skład dokumentacji wchodzi:
a) Dokumentacja Projektowa zał czona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawc w
ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona
dokumentacj powykonawcz cało ci wykonanych robót, w tym równie :
— dokumentacj geodezyjn (+szkice polowe),
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.
1.5.3.Zgodno
Robót z Dokumentacj
Projektow
i Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi zał czniki do
umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
kolejno ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie mo e wykorzystywa bł dów lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały maj
by zgodne z
Dokumentacj Projektow i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci
liczbowe wymiarów s wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane okre lone w
Dokumentacji Projektowej i w SST b d uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa blisk zgodno
z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie b d w pełni
zgodne z Dokumentacj Projektow lub SST i wpłynie to na niezadowalaj c jako
elementu budowli, to takie materiały b d niezwłocznie zast pione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a do zako czenia i odbioru
ko cowego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia
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zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
społeczno ci i innych a w szczególno ci:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci
zwi zane z budow i nienaruszalno
ich mienia słu cego do pracy a tak e
zabezpieczy Teren Budowy przed dost pem osób nieupowa nionych, W
SZCZGÓLNO CI DZIECI.
b) Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich
rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, których tre
b dzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne b d utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cały okres
realizacji Robót.
1.5.5.Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wyko czeniowych Wykonawca
b dzie utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej;
a) stosowa si Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13
sierpnia 1997r);
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do
przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół Terenu
Budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub własno ci
społecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w nast pstwie jego sposobu działania.
Stosuj c si do tych wymaga b dzie miał szczególny wzgl d na:
a) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
b) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
— mo liwo ci powstania po aru;
1.5.6.Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca
b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne b d składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały s szkodliwe dla otoczenia, nie b d dopuszczone
do u ycia. Nie dopuszcza si
u ycia materiałów wywołuj cych szkodliwe
promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały
odpadowe u yte do Robót b d miały wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na rodowisko.
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Materiały, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu
Robót ich szkodliwo zanika (np. materiały pylaste) mog by u yte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma zgod na u ycie tych
materiałów od wła ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich u ycie spowodowało jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8.Ochrona własno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia
podziemne, takie jak ruroci gi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
b d cych wła cicielami tych urz dze potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow
dla wszelkiego rodzaju Robot, które maj by wykonane w zakresie przeło enia
instalacji i urz dze podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora
Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpocz cia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi
współpracował dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
1.5.9.Ograniczenie obci e osi pojazdów
Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze obci enia na o przy
transporcie materiałów i wyposa enia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie
niezb dne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ci gły b dzie o ka dym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d dopuszczone
na wie o uko czony fragment budowy w obr bie Terenu Budowy i Wykonawca
b dzie odpowiadał za napraw wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10.Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek
zadba , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce,
socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
W szczególno ci Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów BHP
wynikaj cych z:
— Rozporz dzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-monta owych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43) Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowi zany sporz dzi lub
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zapewni sporz dzenie (przed rozpocz ciem budowy), Planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, „Informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ” sporz dzon przez projektanta. „Plan BIOZ”
nale y opracowa zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgl dniaj c równie wymagania okre lone w Rozporz dzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650).
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga okre lonych
powy ej nie podlegaj odr bnej zapłacie i s uwzgl dnione w Cenie umownej.
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron Robót i za wszelkie materiały i
urz dzenia u ywane do Robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca b dzie utrzymywa Roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalaj cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ko cowego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób
zwi zane z Robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
W szczególno ci Wykonawca zastosuje si do:
— Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymaga
prawnych odno nie wykorzystania
opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci gły b dzie informowa Inspektora
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne
dokumenty.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga okre lonych
powy ej nie podlegaj odr bnej zapłacie i s uwzgl dnione w Cenie jednostkowej
umownej.
1.5.13.Wycinka zieleni
Nie dotyczy.
2.MATERIAŁY
Wszystkie materiały, których Wykonawca u yje do wbudowania musz odpowiada
warunkom okre lonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
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10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by zgodne z Polskimi Normami lub powinny
posiada aprobat techniczn oraz certyfikat zgodno ci lub znak zgodno ci oraz
certyfikat na znak bezpiecze stwa (zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z
dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)
Wykonawca dla potwierdzenia jako ci u ytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy
lub wiadectwa potwierdzaj ce odpowiedni jako materiałów.
2.1. ródła szukania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotycz ce proponowanego
ródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e
wszelkie materiały z danego
ródła uzyskaj
zatwierdzenie. Wykonawca
zobowi zany jest do prowadzenia bada , w celu udokumentowania, e materiały
wymagania
uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie post pu Robót. Pozostałe
materiały budowlane powinny spełnia wymagania jako ciowe okre lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wła cicieli i odno nych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek ródeł miejscowych wł czaj c w to ródła
wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ródła.
Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj c raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno
za
spełnienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materiałów z jakiegokolwiek ródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwi zane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku i wiru b d formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy uko czeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b d wykorzystane do Robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora
Nadzoru.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
b dzie prowadzi
adnych wykopów w obr bie Terenu Budowy poza tymi, które
zostały wyszczególnione w umowie.
Eksploatacja ródeł materiałów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mog by okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich wła ciwo ci. Wynik
tych kontroli b dzie podstaw akceptacji okre lonej partii materiałów pod wzgl dem
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jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b dzie przeprowadzał inspekcj wytwórni b d
zachowane nast puj ce warunki:
— Inspektor Nadzoru b dzie miał zapewnion współprac i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor Nadzoru b dzie miał wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci
wytwórni, gdzie odbywa si produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.
2.4.Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z
Terenu Budowy, b d zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Je li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materiałów do innych
robót, ni te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj si niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si z jego nie przyj ciem i
niezapłaceniem.
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b d
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoj jako i wła ciwo ci do Robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania b d zlokalizowane w obr bie Terenu
Budowy uzgodnionych miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów
wariantowego
Je li Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj mo liwo
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
u yciem materiału, albo w okresie dłu szym, je li b dzie to wymagane dla bada
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie mo e by pó niej zamieniony.
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji,
opisie przedmiotu zamówienia i kosztorysie nakładczym słu
okre leniu
po danego standardu wykonania i okre leniu wła ciwo ci i wymogów
technicznych zało onych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi za
3.SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany
do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale w
takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z

Autorska Pracownia Architektury – architekt Tomasz Golanko
83-300 Kartuzy, siedziba ul. M ciwoja II 30/36, biuro ul. Parkowa 10/5
Tel. 0-664-715-015 NIP 589-161-14-45 REGON 220345728
zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b d cy własno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami
ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany
sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania
warunków umowy, zostan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robót.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu,
które nie wpłyn niekorzystnie na jako
wykonywanych Robót i wła ciwo ci
przewo onych Materiałów oraz stan dróg. Liczba rodków transportu b dzie
zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2.Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d , spełnia wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e na osie
parametrów innych parametrów technicznych.
rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru b d usuni te z Terenu Budowy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach l dowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umow , oraz za
jako
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno
z
Dokumentacj Projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokładne wytyczenie w planie wszystkich
wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i
rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez
Inspektora Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robót zostan , je li wymaga tego b dzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawc na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora
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Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dokładno .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów Robót b d oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada materiałów i
Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów,
do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki
wpływaj ce na rozwa an kwesti .
Polecenia Inspektora Nadzoru dotycz ce realizacji robót b d wykonywane przez
Wykonawc nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.Program Zapewnienia Jako ci (PZJ)
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci ( PZJ ), w
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z
Dokumentacj Projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jako ci b dzie zawiera :
a) cz
ogóln opisuj c :
· organizacj wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;
· organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;
· bhp;
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
· wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych
elementów Robót;
· system (sposób i procedur ) proponowanej, kontroli sterowania jako ci
wykonywanych Robót;
· wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie
bada );
· sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cz
szczegółow opisuj c dla ka dego asortymentu Robót:
· wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowokontrolne;
· rodzaje i ilo
rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, kruszyw itp.;
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat ich wła ciwo ci w czasie
transportu;
· sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót;
· sposób post powania z materiałami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom;
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W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowi zany do
opracowania Programu Zapewnienia Jako ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Projekt Programu Zapewnienia Jako ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru najpó niej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po
podpisaniu umowy.
Koszty zwi zane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako ci nale y
poda w cenie umownej.
6.2.Zasady kontroli jako ci Robót
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn zało on jako Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol
Robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i bada
materiałów oraz Robót. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da od Wykonawcy
przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest
zadowalaj cy. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz
Robót z cz stotliwo ci zapewniaj c stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania,
co do zakresu bada i ich cz stotliwo s okre lone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie Robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa n legalizacj , zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .
Inspektor Nadzoru b dzie mie
nieograniczony dost p do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych
urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d tak powa ne, e mog wpłyn
ujemnie na wyniki bada , Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do Robót
badanych materiałów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia
tych materiałów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i
jako
prowadzeniem bada materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie próbek
Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor Nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe
badania tych materiałów, które budz w tpliwo , co do jako ci, o ile kwestionowane
materiały nie zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b d , dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada b d
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Koszt wykonania niezb dnych pomiarów i bada powinien zosta uwzgl dniony w
cenie jednostkowej, której dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych.
6.5.Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w Programie
Zapewnienia Jako ci. Wyniki bada (kopie) b d 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 jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich
wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego
przez Wykonawc , b dzie ocenia zgodno
materiałów i Robót z wymaganiami
SST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc . Inspektor
Nadzoru mo e pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy
s niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si
wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i Robót z
Dokumentacj Projektow i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .
6.7.Atesty jako ci materiałów i urz dze
Inspektor Nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) Posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono
zgodno
z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm
przenosz cych europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz
wła ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz.U. 99/98);
b) Posiadaj deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
— Polsk Norm lub
— aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, je eli nie s obj te certyfikacj okre lon w pkt. 1 i które spełniaj wymogi
SST;
c) Znajduj si w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporz dzeniu MSWiA z
1998 r. (DZ. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST,
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ka da ich partia dostarczona do Robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w
sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem bada jako ci materiałów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru
mo e dopu ci do u ycia materiały posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich
pełn zgodno z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemysłowe b d posiada atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada
b d dostarczone przez Wykonawc Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadaj ce atesty na urz dzenia - wa ne legalizacje mog by badane w
dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona niezgodno ich wła ciwo ci z SST to
takie materiały i/lub urz dzenia zostan odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (i Dziennik Monta u - w przypadku realizacji obiektu
metod monta u)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym
Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno
za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy
przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska słu bowego. Zapisy b d czytelne, dokonane trwał technik , w
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zał czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b d oznaczone
kolejnym numerem zał cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa w szczególno ci:
· dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
· dat przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej;
· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci i
harmonogramów Robót;
· terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót;
· przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach;
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
· daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;
· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych. zakryciu, cz ciowych
i ko cowych odbiorów Robót;
· wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
· stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami
klimatycznymi;
· zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;
· dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robót;
· dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót
· dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadzał;
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· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
· inne istotne informacje o przebiegu Robót;
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b d
przedło one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do
wydawania polece Wykonawcy Robót ;
b) Ksi ka Obmiarów
Ksi ka Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego
post pu ka dego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si
w sposób ci gły w jednostkach przyj tych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w
SST i wpisuje do Ksi ki Obmiarów.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów,
atesty materiałów, orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako ci.
Dokumenty te stanowi zał czniki do odbioru Robót. Winny by udost pnione na
ka de yczenie Inspektora Nadzoru.
d) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) nast puj ce
dokumenty:
· pozwolenie na budow wraz z zał czonym projektem budowlanym lub zgłoszenie
robót;
· protokoły przekazania Terenu Budowy;
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
· protokoły odbioru Robót;
· protokoły z narad i ustale ;
· plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia;
· operaty geodezyjne;
· korespondencj na budowie;
e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b d przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b d
zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót b dzie okre la faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacj Projektow i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
kosztorysie.
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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 b d wpisane do Ksi gi Obmiaru.
Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia
wszystkich Robót. Bł dne dane zostan poprawione wg ustale Inspektora Nadzoru
na pi mie.
Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu
miesi cznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w
umowie.
7.2.Zasady okre lania ilo ci Robót i materiałów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s
w odpowiednich Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny by zgodne z jednostkami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3.Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b d
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj bada
atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d przez Wykonawc utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania Robót.
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary b d przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem Robót, a
tak e w przypadku wyst powania dłu szej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robót. Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d wykonywane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d
uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mog by doł czone w formie oddzielnego zał cznika do Ksi gi
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów Robót
W zale no ci od ustale odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu;
b) odbiorowi cz ciowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu);
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i
jako ci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
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Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego post pu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo danej cz ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jako i ilo Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj Projektow , SST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3.Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych cz ci Robót.
Odbioru cz ciowego Robót dokonuje si dla zakresu Robót okre lonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4.Odbiór ostateczny Robót (ko cowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w
odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Całkowite zako czenie Robót oraz gotowo
do odbioru ostatecznego b dzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny
Robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia Robót i przyj cia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w
obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich
oceny jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj
Projektow i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna si z realizacj ustale
przyj tych w trakcie odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz
odbiorów cz ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniaj cych
zakresie Robót poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniaj cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych
oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako
wykonywanych Robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj
Projektow i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon warto wykonywanych Robót
w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego Robót jest protokół
odbioru ostatecznego Robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiaj cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany
przygotowa nast puj ce dokumenty:
· Dokumentacj Powykonawcz , tj. dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniaj ce lub zamienne);
· Recepty i ustalenia technologiczne;
· Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych
i ulegaj cych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalece ;
· Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiaru (oryginały);
· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych zgodne z SST
i Programem Zapewnienia Jako ci (PZJ);
· Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów,
certyfikaty na znak bezpiecze stwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia
Jako ci (PZJ);
· Opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i
pomiarów zał czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST;
· Sprawozdanie techniczne;
· Geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz Robót i sieci uzbrojenia terenu;
· Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.
Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera ;
· Zakres i lokalizacj wykonywanych Robót;
· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiaj cego;
· Uwagi dotycz ce warunków realizacji Robót;
· Dat rozpocz cia i zako czenia Robot;
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania
dokumentacyjnego nie b d gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania Robót
poprawkowych i Robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z
usuni ciem wad, które ujawni si w okresie gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1.Ustalenia ogólne
(kwota)
Podstaw płatno ci Robót wycenionych jako jednostkowe jest warto
skalkulowana i podana przez Wykonawc i przyj ta przez zamawiaj cego w
dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania
składaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji
Projektowej.
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Wynagrodzenie Robót b dzie obejmowa :
· Robocizn bezpo redni wraz z narzutami;
· Warto
zu ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy;
· Warto pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz tu na
Teren Budowy i z powrotem, monta i demonta na stanowisku pracy, narzuty);
· Koszty po rednie, w skład których wchodz ,: płace personelu i kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji
zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy
i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych
itp.), koszty dotycz ce oznakowana Robót, wydatki dotycz ce bhp, usługi obce na
rzecz budowy, opłaty za dzier aw placów, ekspertyzy dotycz ce wykonanych
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy;
· Zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mog cych wyst pi w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;
· Podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nale y wlicza podatku VAT;
Warto
wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawc
jest ostateczna i
niezmienna oraz wyklucza mo liwo
dania dodatkowej zapłaty za wykonanie
Robót obj tych realizacj przedmiotu Umowy.
9.2.Zaplecze Zamawiaj cego
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi zany zapewni Zamawiaj cemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób.
Koszty zwi zane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgl dni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powołuj si na Polskie Normy (PN),
przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa jako integraln cz
i nale y je
czyta ł cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powały.
Rozumie si , i Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto ci i
wymaganiami. Zastosowanie b d miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pó niej ni 30 dni przed dat składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty b d wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowi zuj cymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych norm krajowych, które
obowi zuj w zwi zku z wykonaniem prac obj tych Umow i stosowania ich
postanowie na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi Specyfikacjach
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
Zakłada si , i Wykonawca dogł bnie zaznajomił si z tre ci i wymaganiami tych
norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
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poz. 838 z pó niejszymi zmianami).
4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 doz. 401).

Autorska Pracownia Architektury – architekt Tomasz Golanko
83-300 Kartuzy, siedziba ul. M ciwoja II 30/36, biuro ul. Parkowa 10/5
Tel. 0-664-715-015 NIP 589-161-14-45 REGON 220345728

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 01
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOW I ROBOTY
ZIEMNE
CPV 45111200
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1.WST P
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania robót ziemnych.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i
maj ce na celu wykonanie robót ziemnych oraz terenów zielonych zwi zanych z
budow placu zabaw.
1.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST-0
„Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
wykonania robót, bezpiecze stwo
wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich
zgodno z dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5
2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz by zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mog by stosowane wyroby budowlane spełniaj ce warunki
okre lone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,
Nr 207, poz. 2016; z pó niejszymi 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 zgodno ci (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166. poz. 1360, z pó niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotycz ce stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania
ogólne” punkt 2.
2.2.Wymagania szczegółowe
Do budowy warstwy no nej pod trawnik naturalny nale y u y
komponentów:
− 65% piasku o rednicy 0,5-0,6mm,
− 15% torfu ogrodniczego,
− 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej.

nast puj cych
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Optymalny odczyn podło a przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH.
Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów
dwuli ciennych.
Do wykonania trawnika nale y stosowa mieszanki traw do obiektów sportowych
zawieraj ce w swoim składzie mi dzy innymi:
− 30% ycicy trwałej (Lolium perenne),
− 20% Kostrzewy czerwonej rozłogowej (Festuca rubra rubra),
− 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),
− 10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina),
− 15% Wiechliny ł kowej (Poa pratensis),
− 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris).
2.3.Piasek
Piasek nale y u y do wykonania podkładu piaskowego pod podbudow
betonow . Piasek rednioziarnisty (dobrze zag szczalny – rzeczny) powinny
odpowiada wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spełnia wymagania
dotycz ce nieprzenikania cz stek mi dzy podbudow oraz podło em.
3.SPRZ T
Roboty ziemne powinny by wykonywane
mechanicznie i r cznie.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały z wykopów mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek nale y umie ci
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu
budowy Wykonawca b dzie usuwał na bie co i na własny koszt.
Wykonawca robót b d cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi zany jest
posiada 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
pó niejszymi zmianami).
rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc
powinny by sprawne
technicznie i spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o
ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne”
punkt
4.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania
ogólne" punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno by
zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN-BO2205:1998 i BN- 88/8932-02.
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5.2.Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi.
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, nale y sprawdzi zgodno
rz dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada geologicznych. W
przypadku wyst pienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma prowadzenie robót, je eli dalsze ich
prowadzenie mo e wpłyn
na bezpiecze stwo konstrukcji lub robót. Zgod na
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedło eniu przez Wykonawc :
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
— skutków finansowych wynikaj cych z wykonania dalszych robót w sposób i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;
5.3.Roboty przygotowawcze
Na terenie obj tym opracowaniem wykonane zostanie przez Inwestora odwodnienie
terenu poprzez drena .
Wykonawca musi prowadzi roboty w sposób nie powoduj cy uszkodzenia drena u
terenu.
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z budow obiektu in ynieryjnego powinno by
wykonane przygotowanie terenu pod budow .
Przewidziano zdj cie warstwy ziemi urodzajnej z darnin metod r czn . Pod
warstw ziemi urodzajnej znajduj si prefabrykowane betonowe płyty a urowe
stanowi ce wzmocnienie podło a.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw b d wykonywane bezpo rednio
na istniej cych płytach betonowych.
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera projekt organizacji robót
opracowany przez Wykonawc i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Urz dzenia usytuowane w najbli szym s siedztwie wykopów nale y zabezpieczy
przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien by zgodny z dokumentacj
projektow , a je eli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpocz ciem i w trakcie wykonywania wykopów nale y wykonywa pomiary
geodezyjne zwi zane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
— ustawieniem law wysoko ciowych i reperów pomocniczych;
— wyznaczeniem kraw dzi i załama wykopów;
— niwelacj kontroln robót ziemnych i dna wykopu;
5.4.Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowi zany jest uwzgl dni
rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno ci ochron
ochron
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa
27.04.2001r. Prawo ochrony rodowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z pó niejszymi
zmianami).
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów nale y wykona
naci cia
nawierzchni betonowych płyt a urowych za pomoc piły spalinowej z tarcz do ci cia
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nawierzchni betonowych.
Przewidziano wykonanie naci
tylko po kraw dziach planowanych wykopów
fundamentowych pod stopy betonowe urz dze zabawowych.
Wyj cie wyci tych elementów płyt nie powinno powodowa
uszkodzenia
otaczaj cych wykop płyt przeznaczonych do pozostawienia.
Zabrania si wykuwania otworów w nawierzchni płyt za pomoc młotów udarowych
itp.
Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poni ej
projektowanego poziomu posadowienia. ciany wykopów nale y tak kształtowa lub
obudowa , aby nie nast piło obsuni cie si gruntu.
W przypadku przegł bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza
poni ej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nale y
porozumie si z Inspektorem Nadzoru celem podj cia odpowiednich decyzji.
Metoda wykonywania wykopów pod fundamenty urz dze zabawowych – r czna.
5.5.Odwodnienie wykopów
Odwodnienia wykopów powinno odbywa si poprzez wykonan wcze niej opask
drena ow terenu patio szkolnego.
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz :
— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
— ± 2 cm - dla ostatecznej rz dnej dna wykopu;
5.7.Zag szczenie dna wykopu
Nie dotyczy.
5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego podło a
Podło e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by utrzymane w dobrym
stanie.
Je eli po wykonaniu robot zwi zanych z profilowaniem i zag szczaniem podło a
nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do układania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy podło e przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykład przed rozło eniem folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Je eli wyprofilowane i zag szczone podło e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy mo na przyst pi dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podło a Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast piło wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napraw wykona on na własny koszt.
5.9.Podsypki
Wykonawca mo e przyst pi do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopów powinno by wykonane bezpo rednio po zako czeniu
przewidzianych w nim robót;
- Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by oczyszczone z
odpadków materiałów budowlanych i mieci;
- Układanie i zag szczanie gruntów powinno by wykonane warstwami o grubo ci:
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· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r cznych;
- Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy ni
Js = 0,97 wg próby normalnej Proctora;
5.10.Tereny zielone
Teren pod projektowany trawnik po oczyszczeniu z resztek budowlanych gruzu
wyznaczeniu geodezyjnym w terenie, itp. Zniwelowa do poziomu
pozwalaj cego
uzyskanie po wykonaniu wszelkich robót nawierzchni trawnika na rz dnej
wysoko ciowej okre lonej w dokumentacji projektowej.
Na oczyszczony i zniwelowany teren nale y nawie
i wbudowa r cznie
dostarczon mieszank z piasku, torfu i humusu. Przed posianiem trawy nale y
sprawdzi poziom warstwy nawierzchni zwracaj c uwag na spadki podłu ne 0,5%.
Grubo warstwy urodzajnej powinna wynosi ok. 15 cm.
Ziemia przygotowana do zasiania powinna by odpowiednio nawo ona. Do
wysiewu trawy nale y stosowa mieszank trawnikow przeznaczon do trawników
u ytkowych (nawierzchni sportowych) o składzie podanym w dokumentacji
technicznej (i niniejszej SST). W dniu wysiewu (optymalny termin wysiewu nasion –
od połowy sierpnia do połowy wrze nia, lub mniej dogodny kwiecie ) górna warstwa
gleby powinna by sucha (poni ej 1,0 cm wilgotna – gleba nie powinna przykleja si
do butów). Nale y stosowa siew r czny w dzie bezwietrzny stosuj c na 1 m2
boiska 30gram nasion. W celu równomiernego siewu nale y cało nasion podzieli
na cztery cz ci i wysiewa kolejno z czterech ró nych stron (zgodnie z zał czonym
w dokumentacji projektowej schematem).
Po dokonaniu zasiewu warstw wegetacyjn nale y delikatnie wyrówna grabiami
cz ciowo przykrywaj c nasiona ziemi i zag ci wałem metalowym r cznym o
wadze nie przekraczaj cej 90 kg. Wskazane jest zastosowanie
rodków
odstraszaj cych ptaki.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów i zasypki;
podano w punkcie 5. Sprawdzenie jako ciowe i odbiór robót ziemnych powinny by
wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu
powinny obejmowa :
— sprawdzenie zgodno wykonania robót z dokumentacj ;
— kontrol prawidłowo wytyczenie robót w terenie;
— sprawdzenie przygotowania terenu;
— kontrol rodzaju i stanu gruntu w podło u;
— sprawdzenie wymiarów wykopów;
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST-00 „Wymagania
ogólne" punkt 6.
7.
PRZEDMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce przedmiaru robót podano w ST-00 ”Wymagania
ogólne”

Autorska Pracownia Architektury – architekt Tomasz Golanko
83-300 Kartuzy, siedziba ul. M ciwoja II 30/36, biuro ul. Parkowa 10/5
Tel. 0-664-715-015 NIP 589-161-14-45 REGON 220345728
punkt 7.
Przedmiar robót ziemnych okre lony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie
inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
Szczegółowe zało enia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne
wykonania robót s zgodne z opisem wła ciwego KNR (lub innych).
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”
punkt 8.
Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów uznaje si za wykonane zgodnie z
dokumentacj projektow , niniejsz SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
W trakcie odbioru ko cowego robót ziemnych podlega sprawdzeniu g sto trawy
(brak widocznych gołych placów), ółtawych plam trawy, sp ka trawnika oraz
stopie zachwaszczenia. Dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny trawnika od
projektowanej niwelety wynosi ±2,0 cm.
9.PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST-00
”Wymagania ogólne" punkt 9.
Podstaw płatno ci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w
stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
— oznakowanie robót;
— wyznaczenie zarysu wykopu;
— wykonanie umocnienia cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia cian wykopów wraz z elementami usztywniaj cymi i rozpieraj cymi
oraz ich wyci gni ciem;
— odspojenie gruntu ze zło eniem na odkład lub załadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwo enia mas ziemnych;
— odwodnienie wykopu;
— utrzymanie wykopu;
— przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;
— wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych;
— oczyszczenie i uporz dkowanie terenu robót;
10.PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.Normy i Rozporz dzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podło e kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. cianki
szczelne
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PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wła ciwo ci wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka.
(lub odpowiadaj ce im normy EN)
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pó niejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627; z pó niejszymi zmianami),
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 02
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z
WYJ TKIEM DRÓG
CPV 45233250
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1. CZ SC OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa 2-32 mm, ław betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz
Dokumentacji Przetargowej i nale y je
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z:
- wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego (fr. 2-32mm) o gr 15cm
- wykonywaniem ław betonowych pod kraw nik
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST-0
„Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00 „Wymagania
ogólne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST-0 „Wymagania ogólne".
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn wiru wi kszych
od 2 mm. Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez
domieszek gliny.
2.2.2. Beton
Materiałem do wykonania podbudowy powinien by beton C30/37 XF 4
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Kruszywo
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona według PN-B-06714-15 [3] powinna le e
mi dzy krzywym granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metod stabilizacji mechanicznej
zasadnicz
(górn
warstw ) lub podbudow
1-2 kruszywo na podbudow
jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudow pomocnicz (doln warstw )
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by ci gła i nie mo e przebiega od dolnej
krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar
najwi kszego ziarna
kruszywa nie mo e przekracza 2/3 grubo ci warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Beton
Beton (oraz wszelkie składniki u yte do jego wykonania) powinien spełnia
wymagania normy PN-EN 206-1:2003.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-00 „Wymagania
ogólne" pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z
betonowej stabilizowanej mechanicznie powinien wykaza si
korzystania z nast puj cego sprz tu:
a) walec wibracyjny samojezdny o masie do 2,5t.

mieszanki
mo liwo ci

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt
4.
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4.2. Transport materiałów
Transport mieszanki betonowej na teren budowy w miejsce wbudowania
powinien odbywa si w sposób bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu
specjalistycznymi rodkami transportu kołowego tzw. betonomieszarkami w celu
unikni cia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. Nie s
dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Przy składaniu zamówienia
wykonawca powinien poda producentowi oprócz parametrów technicznych
opisuj cych materiał równie warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania
odpowiedniego rodka transportu do warunków drogowych na trasie pomi dzy
magazynem dostawcy a placem budowy.
Czas transportu nie powinien by dłu szy ni :
•
90min. przy temperaturze otoczenia +15< C
•
70min. przy temperaturze otoczenia +20< C
•
30min. przy temperaturze otoczenia +30< C
Czas transportu musi by tak dostosowany, aby mo liwe było prawidłowe
wbudowanie mieszanki ł cznie z zag szczeniem przed rozpocz ciem procesu
wi zania cementu.
Zaleca si podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoc specjalnych
pojemników o konstrukcji umo liwiaj cej łatwe ich opró nienie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. U ycie pomp jest dozwolone
pod warunkiem, e przedsi biorstwo zastosuje odpowiednie rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza si tak e przeno niki
ta mowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległo nie wi ksz od 10m.
Je li transport mieszanki do pojemnika b dzie wykonywany przy u yciu betoniarki
samochodowej jej jednorodno
powinna by kontrolowana w czasie rozładunku.
Obowi zkiem In yniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadaj cego
opisanym wy ej wymaganiom.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne" pkt
5.
5.2. Przygotowanie podło a
Podbudowa powinna by uło ona na podło u zapewniaj cym nieprzenikalnie
drobnych cz stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi
wzorem:
D15
----- <5
D85
w którym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy
lub warstwy ods czaj cej, w milimetrach,
D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podło a, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny
by wcze niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w
rz dach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
Zamawiaj cego.
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zag szczenie kruszywa
Przewidziano wykonanie w a r s t w y k o n s t r u k c y j n e j z kruszywa kamiennego (fr.
2-32mm) o gr. 25cm, układana w warstwach dobrze zag szczona
W warstwie podkładu piaskowego nale y uformowa spadki poprzeczne o
warto ci 1% od rodka placu zabaw do jego dłu szych kraw dzi.
Kruszywo powinno by rozkładane w warstwie o jednakowej grubo ci, z
zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo
rozło onej warstwy lu nego kruszywa powinna by taka, aby po jego zag szczeniu
osi gni to grubo projektowan . W miejscach, w których widoczna jest segregacja
kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni kruszywo na materiał o
odpowiednich wła ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej nale y przyst pi
do jej zag szczania.
Nierówno ci lub zagł bienia powstałe w czasie zag szczania powinny by
wyrównywane na bie co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni cie materiału, a do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedost pnych dla walców warstwa podkładu
powinna by
zag szczana płytami wibracyjnymi wg normy próby Proctora. Wska nik
zag szczenia nale y okre li zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw podbudowy,
uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczania wg normalnej próby Proctora,
kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci e płytowych. Nale y
okre li pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza 2,2. Wilgotno
kruszywa podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z
przypadku, gdy wilgotno
tolerancj od -20% do +10% jej warto ci. wilgotno
kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno kruszywa jest ni sza od
wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil y okre lon
ilo ci
wody i
równomiernie wymiesza .
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszank betonow nale y przygotowa w wytwórni betonu. Mieszank nale y
dostarczy do miejsca wbudowania w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.
Nie dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na
placu zabaw. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i
wysychaniu.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszarki w trakcie transportu w celu
zwi kszenia stopnia jej ciekło ci, chyba e, zostało to uwzgl dnione w recepturze
roboczej betonu.
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki betonowej
Podło e gruntowe pod podbudow betonow powinno zosta odebrane przez nadzór
i powinno by wykonane zgodnie z niniejszymi ST. Podbudow z betonu nale y
układa na wilgotnym podło u.
Nachylenie powierzchni powinno wynosi 1% od linii rodkowej placu zabaw do
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dłu szych linii bocznych placu. Powierzchnia betonu powinna by zatarta na
gładko. Płyt betonowa w prowadnicach drewnianych, które nale y wyj
po
uło eniu mieszanki.
Prowadnice do układania betonu (stanowi ce jednocze nie dylatacje) nale y
ustawi w taki sposób, aby wyznaczały one ci le linie kraw dzi podbudowy wg
dokumentacji projektowej. Wysoko
prowadnic powinna odpowiada wysoko ci
warstwy mieszanki betonowej w stanie niezag szczonym. Prowadnice powinny by
ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie pod wpływem
oddziaływania maszyn u ytych do wykonania warstwy podbudowy.
Podbudow nale y wykona w jednej warstwie gr. 5 cm po zag szczeniu.
Zag szczanie mieszanki nale y rozpocz
niezwłocznie po jej rozło eniu i
wyprofilowaniu. Zag szczanie podbudowy o spadkach poprzecznych powierzchni w
ró nych kierunkach nale y rozpocz od jednej z kraw dzi i przesuwa si pasami
podłu nymi, cz ciowo nakładaj cymi si w stron najwy szej kraw dzi pola. W
przypadku spadku poprzecznego jednostronnego nale y rozpocz zag szczanie od
kraw dzi najni ej poło onej i przesuwa si pasami podłu nymi, cz ciowo
nakładaj cymi si , w stron wy ej poło onej kraw dzi podbudowy betonowej.
Pojawiaj ce
si w czasie wałowania (zag szczania) zani enia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, powinny by natychmiast naprawiane przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełn gł boko warstwy i
wbudowanie nowej mieszanki albo przez ci cie nadmiaru, wyrównanie i
zag szczenie.
Powierzchnia zag szczonej warstwy powinna mie
prawidłowy przekrój
poprzeczny i jednolity wygl d.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie
mniejszego ni 1,00 wg normalnej metody Proctora. Zag szczenie powinno by
zako czone przed rozpocz ciem ko ca czasu wi zania cementu.
Wilgotno
mieszanki betonowej podczas zag szczania powinna by równa
wilgotno ci optymalnej z tolerancj + 10% i -20 % jej warto ci.
Płyt betonow zdylatowa na pola o pow. max. 25 m2 (pola powinny posiada
wymiary 5x5 m). Szczeliny skurczowe (dylatacje) wykona w trakcie układania
mieszanki betonowej do gł boko ci 1/3 grubo ci nawierzchni.
Dylatacje wypełni materiałem trwale elastycznym.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed uło eniem nast pnej warstwy, powinna by
utrzymywana w dobrym stanie. Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca
si
przykrycie
powierzchni betonu
lekkimi
osłonami wodoszczelnymi,
zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i
inn wod . Przy temperaturze otoczenia >50C nale y po 24 godzinach od
zako czenia betonowania rozpocz piel gnacj wilgotno ciow betonu i prowadzi
j , przez co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dob ). Przy
temperaturze otoczenia < 50C betonu nie nale y polewa .
Nanoszenie błon nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie b dzie si ł czył z nast pn warstw
konstrukcji monolitycznej a
tak e, gdy nie s stawiane specjalne wymagania dla jako ci piel gnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia wymagania
PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by chronione
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji mo e nast pi po
osi gni ciu przez beton wytrzymało ci rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
zgodnie z PN-63/B-06251.
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Obci enie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprz t transportowy (ruch
po torach z desek grubo ci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si po osi gni ciu przez
wytrzymało ci na
ciskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem,
e
odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodze w niedojrzałym betonie.
5.6. Usterki wykonania
W płycie betonowej raki, rysy powierzchniowe i skurczowe – niedopuszczalne.
Niedopuszczalne
jest wyrównywanie nawierzchni betonowej po zwi zaniu
betonu rzadk zapraw cementow .
6. OPIS DZIAŁA ZWI ZANYCH Z KONTROL , BADANIAMI
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt
6.
6.2. Wymagane wła ciwo ci betonu
Zalecenia do projektowania betonów.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie
PN-EN 206:1:2003 wymaga si stosowania betonowych elementów konstrukcji
fundamentowych z betonu klasy co najmniej: C30/37 XF 4
Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwi kszenia
urabialno ci mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciekło ci.
Klas betonu nale y rozumie jako wytrzymało
charakterystyczn betonu na
ciskanie okre lan w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o rednicy 150
mm i wysoko ci 300 mm (f ck,cyl) lub na próbkach sze ciennych o boku 150 mm (f ck,cube)
wg PN-EN 206-1:2003.
6.3. Kontrola zgodno ci betonu projektowanego
W przypadku w tpliwo ci, co do jako ci mieszanki betonowej oraz jej wła ciwo ci
jako betonu stwardniałego i dojrzałego nale y podda mieszank odpowiednim
badaniom zgodnie z PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 2061:2003 Beton. Cz
1. Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno .
6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robót polegaj
na
sprawdzeniu na bie co, w miar post pu robót, jako ci u ywanych materiałów i
zgodno ci wykonywanych robót z projektem i obowi zuj cymi normami. Badania
powinny obj wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy
ostatecznym odbiorze nie b d widoczne, a jako ich wykonania nie b dzie mogła
by sprawdzona.
Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny by przedło one Inwestorowi.
Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaj
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy s zgodne ze wiadectwami jako ci
i protokółami odbiorczymi.
Badania polegaj na stwierdzeniu:
- zgodno ci podstawowych wymiarów z projektem,
- zachowaniu rz dnych oraz odchylenia od poło enia poziomego i pionowego,
- zgodno ci przekrojów poprzecznych elementów no nych,
• Sprawdzenie deskowa wykonuje si przez bezpo redni pomiar ta m ,
poziomic , łat i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
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• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje si
63/B-06251

wg PN-EN 206-1:2003 i PN-

6.4.2. Badania po zako czeniu budowy
Podczas odbioru ko cowego powinny by przedstawione nast puj ce dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w
czasie budowy,
b) Protokoły stwierdzaj ce uzgodnienie zmian i uzupełnie dokumentacji,
c) Wyniki bada kontrolnych betonu (je eli były wykonywane),
d) Protokoły z odbioru robót zanikaj cych tj. fundamentów
e) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi zane z
procesem budowy, maj ce wpływ na udokumentowanie jako ci wykonania
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustaw Prawo Budowlane.
Sprawdzenie jako ci wykonanych robót obejmuje ocen :
- prawidłowo ci poło enia obiektu budowlanego w planie,
- prawidłowo ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np.
szczelin dylatacyjnych
- jako ci betonu pod wzgl dem jego zag szczenia, jednorodno ci struktury,
widocznych wad i uszkodze
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło enia konstrukcji betonowych:
Dopuszczalny spadek nawierzchni 1,0% ±0,1%.
Pozostałe elementy:
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łat długo ci 2 m: ±2mm
Odchylenie płaszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochylenia:
±20mm
Odchylenia długo ci lub rozpi to ci elementów: ±20mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±5mm
Odchylenia w rz dnych powierzchni: ±10mm
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „ Wymagania
ogólne".
Jednostk obmiarow jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne". Roboty
uznaje si
za zgodne z dokumentacj
projektow , ST i wymaganiami
Zamawiaj cego, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST-0 „ Wymagania
ogólne".
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz
1. wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno
PN-88/B-06250 Beton
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z
produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,
elbetowe i spr one. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I
Budownictwo ogólne. Cz
1. Arkady, Warszawa 1989
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 03
NAWIERZCHNIA PIANKOWA I
NAWIERZCHNIA TYPU TARTAN
CPV 45236220-8
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1.WST P
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i uło enia nawierzchni bezpiecznej piankowej kolor zielony z kształtek
50*50 cm i nawierzchni typu tartan kolor zielony z kształtek 50*50 cm o grubo ci
przystosowanej do upadku dziecka z wysoko ci do 2,50 m.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
uło eniem nawierzchni bezpiecznej (elastycznej) z kształtek o wymiarach 50*50 cm.
1.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednim: normami
oraz okre leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. piankowa – nawierzchnia
bezpieczna (elastyczna).
1.5.Ogólne wymagania dotycz ce Robót
ich wykonania oraz za zgodno
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
Dokumentacj Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne
wymagania dotycz ce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

z

2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz by zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mog by stosowane wyroby budowlane spełniaj ce warunki okre lone
w:
- Normie PN-EN 1177/2009
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207,poz. 2016; z pó niejszymi 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 zgodno ci(Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pó niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne
wymagania dotycz ce stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Wymagane dokumenty dotycz ce bezpiecznej nawierzchni
- Karta techniczna produktu potwierdzaj ca parametry nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat Bezpiecze stwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177/2009
- Badania na zawarto pierwiastków ladowych.
- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na
przedmiotowe zadanie
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2.3. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 1177/2009)
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa si
z mieszaniny granulatu
gumowego oraz kleju poliuretanowego.
Wierzchnia cze płytki powinna by gładka, po obwodzie sfrezowana. Nawierzchnia
stanowi ma bezpieczn nawierzchni elastyczn nadaj c si na place zabaw dla
dzieci.
Nawierzchnia dzi ki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obra e dzieci w
wyniku upadku. Nawierzchnia powinna by odporna na warunki atmosferyczne,
przepuszczalna dla wody (na podbudowie z betonu asfaltowego) oraz nie
powodowa zbierania si wody na powierzchni.
Po wykonaniu podło a pod nawierzchnie sportowe oraz po jego pełnym
wyrezonowaniu, nale y przyst pi do monta u nawierzchni poliuretanowych.
Wszystkie materiały powinny by dostarczone na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach oraz nalepkach wskazuj cych na typ produktu i nazw producenta
Materiały powinny by zło one w miejscu nie koliduj cym z codzienna komunikacj ,
powinny by zabezpieczone.
Przed przyst pieniem do monta u nawierzchni, po sprawdzeniu równo ci spadków
oraz jako ci wykonania podbudowy – nale y j wymie
i oczy ci z wszelkich
mieci, piasku i innych. Ewentualne widoczne miejsca z wyst puj cymi plamami
olejowymi nale y bezwzgl dnie wymy detergentem.
Monta nawierzchni sportowej – wg instrukcji producenta i wybranej technologii.
Wymagane minimalne parametry bezpiecznej nawierzchni
l.p.
Nazwa
warto
Materiał - granulat gumowy
90%
1
- poliuretan
10%
2 Twardo – wsp. Shore A
65-70
3 G sto poprzeczna
780 kg/m³
4 Wytrzymało na rozci ganie
1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A)
5 Wydłu enie przy zerwaniu
1/A 71% (DIN 53571/A)
Odporno na rozdzieranie
brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 %
6
wydłu enie)
Wytrzymało na p kni cia w niskiej
brak p kni (24h, temp. -40ºC)
7
temperaturze
8 Ognioodporno
klasa B2 – zgodnie z norm DIN 4102
9 Współczynnik przepuszczania ciepła
1,96 – 10 – przekracza warto ok. 3,6
10 Warto przewodzenia ciepła
0,08 W/m2 k
11 Współczynnik rozpuszczalno ci
zgodny z norm EN 71
Trwało
odporne na działanie kwasów i
12
rozpuszczalników
13 Oporno powierzchniowa
min. 10 (napi cie testowe 1000 V)
14 Mrozoodporno
brak rozdarcia (65 ShA)
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2.4. Podbudowa pod poliuretan wodoprzepuszczalny wg SST-02
Podło e, na którym ma by układana nawierzchnia powinno by przygotowane
zgodnie z projektem i sztuk budowlan . Winno by suche, równe, pozbawione
zanieczyszcze i ustabilizowane.
Równo
warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 2mb do 2mm.
Nawierzchnia szkolnego placu zabaw obramowana b dzie trawnikowym obrze em
betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie cementowo - piaskowej.
Wody opadowe b d odprowadzane powierzchniowo poprzez ukształtowanie
spadków poprzecznych nawierzchni (1%).
Przekrój przez podbudow :
-grunt rodzimy,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa zag szczonego 2-32 mm gr 150mm,
- warstwa z kruszywa 0-3 lub 0-7 mm gr 5 cm
- nawierzchnia piankowa z płytek
absorbuj cych upadek kolor zielony.
3.SPRZ T
3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3;
Do układania nawierzchni mo na u y dowolnego sprz tu.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wykonawca robót b d cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi zany jest
posiada 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
pó niejszymi zmianami).
rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc
powinny by sprawne
technicznie i spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o
ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt
4.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania
ogólne”
pkt. 5.
UWAGI!
1. Nawierzchnia powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okre lonego zastosowania.
2. Projekt powinien by zgodny z wła ciwymi normami i obowi zuj cymi przepisami,
w szczególno ci z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgl dnia
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wła ciwo ci techniczno - u ytkowe wykładziny.
4. Wykonanie i odbiór urz dze sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestów higienicznych, wymogów p.po ., warunków technicznych stosowania i
Polskich Norm.
5.2. Sposób układania nawierzchni
Gotowe płyty s
układane r cznie w sposób przemienny na stabilnej
podbudowie. Trwałe ł czenie elementów nawierzchni nast puje dzi ki wykorzystaniu
systemowych karbowanych kołków monta owych. Osiem kołków monta owych jest
umieszczanych w dwóch kraw dziach ka dego elementu nawierzchni. Ka dy
element trwale ł czy ze sob cztery kolejne elementy. Zaleca si układanie płytek w
„cegiełk ” tj. jeden rz d wzgl dem drugiego przesuni ty o pół płytki.
5.3. Warunki niezb dne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Prace powinny by wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze
powy ej +3o C oraz przy braku opadów atmosferycznych.
W przypadku konieczno ci klejenia nawierzchni nale y zwróci uwag , aby
podczas wykonywania prac bezwzgl dnie przestrzega , aby wilgotno
otoczenia
oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podło a powinna by wy sza o co
najmniej 3oC od panuj cej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
6.KONTROLA JAKO CI
6.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST-0 „Wymagania
ogólne" pkt. 6.
7.PRZEDMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2.Zasady przedmiarowania
Jednostk
przedmiarow
jest
syntetycznej.

m2 (metr

kwadratowy) uło enia

nawierzchni

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.
Odbiór nale y przeprowadzi zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.
Zgodnie z kart techniczn oferowanej nawierzchni syntetycznej.
Badania kontrolne obejmuj kontrol :
• Równo ci nawierzchni.
• Pochyle podłu nych i spadków poprzecznych.
• Grubo ci nawierzchni.
• Technicznych dokumentów kontrolnych:
8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:
1. Badania na zgodno z norm PN-EN 1177/2009.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
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3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowan inwestycj wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t nawierzchni .
8.3. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
- Nawierzchnia powinna posiada
wymagan
grubo
celem zapewnienia
bezpiecze stwa upadków z danej wysoko ci.
- Płytki elastyczne powinny posiada jednorodn faktur zewn trzn .
- Tolerancja produkcyjna grubo ci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
- Szczeliny pomi dzy płytkami nie powinny by wi ksze ni ok. 5mm.
- Równo nawierzchni powinna mie ci si w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.
9.PODSTAWA PŁATNO CI
9.1.Ogólne zasady
Ogólne zasady dotycz ce warunków płatno ci podane s
„Wymagania ogólne" punkt 9.

w ST -00

9.2.Zasady rozliczenia i płatno ci
Rozliczenie pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc za wykonane nawierzchni typu
„poliuretan” b dzie dokonana według nast puj cego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, i badania
składaj ce si na jej wykonanie nawierzchni, okre lone dla tej Roboty w SST i
kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:
- robocizn bezpo redni wraz z narzutami;
- warto
zu ytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikaj cymi z technologii robót z kosztami zakupu;
- warto pracy sprz tu z narzutami;
- koszty po rednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;
- podatki zgodnie z obowi zuj cymi przepisami (bez podatku VAT);
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;
Kwota jednostkowa uwzgl dnia równie przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezb dnych robót pomocniczych i towarzysz cych takich jak
np. bariery zabezpieczaj ce, o wietlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracowników, zu ycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyj cia innych zasad okre lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozlicze pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc sprawy te musz zosta
szczegółowo ustalone w Umowie.
10.PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.Normy i Rozporz dzenia
PN-EN 1177/2009 Nawierzchnie
odpowiadaj ce im normy EN)

placów

zabaw

amortyzuj ce

upadki

(lub

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pó niejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627; z pó niejszymi zmianami),
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 04
URZ DZENIA PLACU ZABAW
CPV 45210000-2

OBRZE A BETONOWE
CPV 45212221-1
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1.WST P
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce dostarczenia i monta u wyposa enia szkolnego placu zabaw oraz obrze y
gumowych ustawianych na ławie betonowej.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i
maj ce na
dostarczenia i monta u wyposa enia placu zabaw oraz obrze y
gumowych dla placu zabaw.
1.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST-0
„Wymagania ogólne” punkt 1.4.
Kraw niki -prefabrykowane kraw niki gumowe rozgraniczaj ce jednostronnie
lub dwustronnie powierzchni placu zabaw od terenów nie przeznaczonych do
zabaw.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
wykonania robót, bezpiecze stwo
wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich
zgodno
z dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.
2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz by zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie urz dzenia i elementy wyposa enia placu zabaw nale y fundamentowa
i instalowa zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
Do wykonania robót mog by stosowane wyroby budowlane spełniaj ce warunki
okre lone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pó niejszymi 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 zgodno ci(Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pó niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotycz ce stosowanych materiałów podano w ST-00
„Wymagania ogólne” p-kt 2.
2.2.Wymagania szczegółowe
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Stopy betonowe prefabrykowane powinny by
producenta urz dze zabawowych.

dostarczone przez

Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiada normie PN-B-19701:1997.
Piasek powinien odpowiada normie PN-EN 13043:2004.
2.3.Obrze a gumowe
2.3.1.Wymiary gumowych obrze y trawnikowych
Przewidziano zastosowanie obrze y gumowe o wymiarach 100x30x8cm w
kolorze zielonym, powinny spełnia
wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PNEN 1340:2004.
2.3.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze y Dopuszczalne odchyłki wymiarów
obrze y podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze y

Rodzaj wymiaru
L
b, h

Dopuszczalna odchyłka, [m]
Gatunek 1
±8
±3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny by bez rys, p kni i ubytków o fakturze z
formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów
nie powinny przekracza warto ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

Rodzaj wad i uszkodze
Wkl sło

lub wypukło

powierzchni i kraw dzi w mm
Ograniczaj ce powierzchnie
górne ( cieralne)
Ograniczaj ce pozostałe
Szczerby i uszkodzenia kraw dzi
powierzchnie
i naro y
- liczba, max
- długo [mm], max
- gł boko [mm], max

Dopuszczalna wielko
uszkodze
Gatunek 1
2

wad i

Niedopuszczalne

2
20
6

2.3.4.Składowanie
Gumowe
obrze a
chodnikowe
mog
by
przechowywane
na
składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y układa z zastosowaniem podkładek
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo 2,5 cm, szeroko 5
cm, długo minimum 5 cm wi ksza ni szeroko obrze a.
2.3.5.Beton i jego składniki
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2.4.Beton C30/37 XF 4
Ława betonowa ma za zadanie utwierdzenie obrze y gumowych.
3.SPRZ T
Monta elementów r cznie.
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego sprz tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc powinien by sprawny technicznie i
spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt
3.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt
.4
Materiały mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu
budowy.
Wykonawca b dzie usuwał na bie co i na własny koszt.
Wykonawca robót b d cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi zany jest
posiada stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pó niejszymi zmianami).
rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc
powinny by sprawne
technicznie i spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o
ruchu drogowym.
Transport obrze y betonowych powinien odbywa
si
w liczbie sztuk
nieprzekraczaj cych obci enia zastosowanego rodka transportu. Przewo one
elementy nale y zabezpieczy przed przesuwaniem.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania
ogólne" punkt 5.
5.2.Wbudowanie obrze y
Ustawienie obrze y betonowych
Obramowanie szkolnego placu zabaw z obrze y ustawionych na
ławie
betonowej.
Obrze e powinno wystawa ponad poziom nawierzchni trawiastej wokół placu zabaw
na wysoko 40mm i tolerancj ±1cm na 4m. Wierzch obrze a powinien znajdowa
si 1 cm poni ej nawierzchni bezpiecznej.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia na wykonanym podło u w miejscu i
ze wiatłem (odległo ci górnej powierzchni obrze a od nawierzchni bezpiecznej)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewn trzna ciana obrze a powinna by obsypana piaskiem, wirem lub
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miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm. Nale y wypełni je piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskow w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y
oczy ci i zmy wod .
Spoiny musz by wypełnione całkowicie na pełn gł boko .
Wyposa enie placu zabaw :
Zestaw zabawowy ze zje d alni wymiary zestawu 4,30*6,10 m wysoko ok.4,10m.
Zestaw gimnastyczny wymiary zestawu 2,20*2,20m wysoko c ok. 2,40m
Hu tawka podwójna wymiar zestawu 1,40*3,10m wysoko zestawu ok. 2,40m
Równowa nia obrotowa wymiar zestawu R=0,34m wysoko zestawu ok. 1,50m.
Hu tawka pozioma wymiary zestawu 1,02*3,06 m wysoko zestawu ok.0.85m
Zestaw do wspinaczki wymiaru zestawu 3,40*5,30m
Ławki wymiary 2,00*0,70 m wysoko c ok.0,90m
Kosze na mieci
Tablica informacyjna z regulaminem u ytkowania placu zabaw
Tablica szkolna umo liwiaj ca rysowanie kred .
Tabliczki informuj ce o sposobie wykorzystania danego elementu wyposa enia i
przestrzeganiu zasad bhp.
Tablica z nazw zadania - informuj ca.
Opis urz dze zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia
Monta zgodnie z instrukcjami producentów.
5.4. O wiadczenie zgodno ci
Ja, ni ej podpisany, ……………………………., przedstawiciel oddelegowany z firmy
…………………., producenta zbiorowego wyposa enia placów zabaw, za wiadczam,
i wyposa enie placu zwanego „100% Radosna Szkoła” zamontowanego na terenie
…………………………………………………..usytuowanej pod poni szym adresem:
………………………………………………………………………………………………….
przez ekip monta ystów zatwierdzon przez producenta, jest zgodne w ka dym
punkcie z wyposa eniem wg stosownej SST i posiada atest zgodny z wymaganiami
EN-1176-1:2008;
EN-1176–3:2008;
EN-1176-11:2008
o
bezpiecze stwa
wyposa eniu placów zabaw.
Sporz dzono w………………………….., dnia…………………
Oddelegowany przedstawiciel Wyznaczony monta ysta
Procedury kontroli i sprz tania ze wzgl du na ich cz stotliwo
Ka dego dnia
O Kontrola czysto ci przestrzeni konstrukcji
O Kontrola czysto ci wyposa enia
O Wzrokowa weryfikacja poszczególnych elementów stanowi cych plac zabaw (brak
ladów zu ycia, zniszczenia, aktów wandalizmu, kradzie y...).
O Kontrola obecno ci regulaminów:
zasady u ytkowania, plakietka zgodno ci, dane u ytkownika.
Co miesi c
O Sprawdzi wizualnie
O Wej
do gry i sprawdzi stabilno
elementów oraz ich wła ciwe
poł czenie.
O Wykry ewentulane lady wandalizmu (rozci cia, spalenia...). Zlikwidowa
lub naprawi , je li potrzeba
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O Sprawdzi stan i umocowanie elementów ruchomych.
O Sprawdzi stan ogrodzenia.
Dwa razy do roku
O Doprowadzi do sprawdzenia cało ci metalowej struktury no nej oraz
doci gni cia klem aluminiowych przez kompetentny personel.
O Doprowadzi do kontroli wszystkich elementów ruchomych, ich zł czek,
spawów i mocowa .
O Wykorzysta
ten moment na szczegółowe sprz tanie
wyposa enia.
5.8. Regulamin placu zabaw
Na terenie szkolnego placu zabaw nale y umie ci tablic z regulaminem
jego u ytkowania. Sporz dzenie regulaminu nale y do inwestora.
6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.Badania przed przyst pieniem do robót
od
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska
producentów za wiadczenie o jako ci (atesty) oraz wykona badania materiałów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci s zobowi zani (przez wła ciwe normy PN i
BN) dostarczy za wiadczenie o jako ci (atesty) nale :
-urz dzenia zabawowe wraz z fundamentami prefabrykowanymi
-obrze a betonowe
6.3.Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budow z za wiadczeniem o jako ci
sprawdzone w zakresie powierzchni
(atestem) producenta powinny by
wyrobu i jego wymiarów.
Cz stotliwo
bada i ocena ich wyników powinna by zgodna z zaleceniami
tablicy 2.
Tablica 2. Cz stotliwo bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów
wyrobów dostarczonych przez producenta.

Lp.

Rodzaj badania

1

Sprawdzenie
powierzchni

2

Sprawdzenie
wymiarów

Liczba bada
Od 5 do 10
bada z
wybranych
losowo
elementów w
ka dej
dostarczanej
partii wyrobów
licz cej do 1000

Opis bada
Powierzchni zbada
niuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia gł boko ci wad
u y dost pnych narz dzi (np.
liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów, itp.)
Przeprowadzi uniwersalnymi
przyrz dami pomiarowymi lub
sprawdzianami

Ocena
wyników
bada

Wyniki powinny
by zgodne z
wymaganiami
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W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci uprawnionej jednostce
zbadanie wła ciwo ci dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymaga .
7.PRZEDMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce przedmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania
ogólne”punkt 7.
Jednostk przedmiarow wykonanego urz dzenia jest szt.
Jednostk przedmiarow wbudowanych obrze y jest mb wykonanego
kraw nika zgodnie z dokumentacj projektow i pomiarami w terenie.
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST-00 ”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 CI
9.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST-00
”Wymagania ogólne" punkt 9.
Podstaw płatno ci stanowi cena wykonania 1 mb obrze a oraz 1 szt.
urz dzenia. Cena jednostkowa obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-oznakowanie robót;
-wyznaczenie zarysu wykopu;
-przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;
-wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych;
-oczyszczenie i uporz dkowanie terenu robót;
9.2.Cena jednostki przedmiarowej obrze a betonowego
Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezb dnych rodków produkcji;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- wykonanie koryta;
- roz cielenie i ubicie podsypki;
- ustawienie obrze a;
-wypełnienie spoin;
-obsypanie zewn trznej ciany obrze a;
- wykonanie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporz dkowanie terenu po wykonanych robotach;
9.3.Cena jednostki przedmiarowej urz dzenia sportowego
Cena wykonania 1 sztuki urz dzenia sportowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji urz dzenia oraz
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materiałów pomocniczych;
- ustawienie urz dzenia w sposób zapewniaj cy stabilno ;
- uporz dkowanie terenu;
- przeprowadzenie bada i pomiarów kontrolnych wymaganych w specyfikacji
technicznej;
10.PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy i Rozporz dzenia
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
eliwa do malowania. Ogólne wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okr głe ze stali niskow glowej ogólnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okr głego. Wymagania i badania
PN-M-82054 ruby, wkr ty i nakr tki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne
wymagania i badania
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podło y stalowych oraz podło y stalowych po całkowitym usuni ciu
wcze niej nało onych powłok
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ci gnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozj . Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i eliwnych. Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezw zełkowe ci kie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione limakowe (lub odpowiadaj ce im
normy EN)
10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz.
627; z pó niejszymi zmianami),

