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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
 Ogólna  specyfikacja  techniczna  ST-0  odnosi  się  do  wspólnych   wymagań  dla

poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które  zostaną

wykonane w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw i  siłowni  w miejscowości  Rybno” na

działkach nr ewid. 131/1 i 131/2 w obrębie Rybno.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań   podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w

przypadkach  małych   prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  niewielkim  znaczeniu,  dla  których

istnieje pewność, że podstawowe  wymagania będą spełnione przy zastosowaniu   metod na podstawi

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki budowlanej.

1.3. Charakterystyka inwestycji
1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji

Zaprojektowano plac zabaw oraz siłownie. Całkowita powierzchnia placu zabaw wynosi 112m2, a

siłowni 80m2. W ramach zadania  przewiduje się dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownie

oraz  wykonanie piaskowej nawierzchni placu zabaw i trawiastej nawierzchni siłowni, które pozwolą na

bezpieczne korzystanie z urządzeń na ich terenie. 

Na placu zabaw zaproponowano dobór takich sprzętów, które zapewnią wszechstronny rozwój

dzieci.  Wyposażenie  siłowni  zaś  pozwoli  na  ćwiczenie  zróżnicowanych  grup  mięśni.  Poza  obszarem

projektowanej siłowni istniejąca infrastruktura zostanie wzbogacone o dodatkowe wyposażenie siłowni.

1.3.2. Ogólny zakres robót

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegółowymi

na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV)

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

- 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
- 37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw
- 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  obejmujących

budowę placu zabaw i siłowni:

- przygotowania terenu pod budowę nawierzchni piaskowej placu zabaw na powierzchni 112 m2,  

- przygotowania terenu pod budowę nawierzchni trawiastej siłowni na powierzchni 80 m2,  

- wykonanie nawierzchni piaskowej o odpowiednich parametrach określonych  w  projekcie,

- wykonanie nawierzchni trawiastej o odpowiednich parametrach określonych  w  projekcie,

- dostawę urządzeń i elementów małej architektury na plac zabaw i siłownie wg. rodzaju i ilości podanej

w projekcie,
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- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów pod fundamenty,

- wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury,

- montaż urządzeń  i elementów malej architektury wg projektu.

1.4. Określenia podstawowe

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

* Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
* Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
* Obiekt małej architektury. 
Budowla –  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolnostojące  instalacje
przemysłowe lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania wody,  konstrukcje oporowe,  nadziemne i  podziemne przejścia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części  przedmiotów składających się na
całość Użytkową. 
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
* Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
* Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
*  Użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,
drabinki, śmietniki, ławki, siłownie zewnętrzne. 
Tymczasowy  obiekt  budowlany –  obiekt  budowlany  przeznaczony  do  tymczasowego
Użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  niepołączony  trwale  z  gruntem,  jak:
strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Budowa –  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Roboty  budowlane –  prace  polegające  na  budowie,  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaŜ elementów wchodzących w
skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające
możliwość  Użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy –  przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający z prawa
własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 
Dokumentacja  budowy –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  opisem  technicznym,
dziennik  budowy,  protokoły odbiorów częściowych i  końcowych,  w  miarę potrzeby,  rysunki  i
opisy służące realizacji obiektu, operat geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do
stosowania w budownictwie. 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub
organ specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale 8. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 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 połączeniu stanowiącym integralną całość Użytkową. 
Organ  samorządu  zawodowego –  organ  określony  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000r.  o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r.
Nr5, poz. 42 z późn. zm.) 
Obszar  oddziaływania  obiektu –  teren wyznaczony  w otoczeniu  budowlanym  na  podstawie
przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Droga  tymczasowa  (montażowa) –  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po
ich zakończeniu. 
Dziennik  budowy –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu  ,  ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora nadzoru
książka  z  ponumerowanymi  stronami,  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Zamawiającego  lub  ustanowionego
Inspektora nadzoru budowlanego. 
Część  obiektu  lub  etap  wykonania –  część  wykonania  obiektu  budowlanego  zdolną  do
spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno  –  Użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji                                                                                                  
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych
specyfikacjach technicznych. 
Laboratorium –  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz
rodzajów przeprowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Opisem Technicznym  i
Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Materiały  Użyte  do wykonania
robót  powinny  być  nowe  i  pełnowartościowe,  za  wyjątkiem  materiałów  Używanych  do
odtworzenia  części  chodników,  krawężników,  nawierzchni  z  płyt  betonowych,  w  pozycjach
kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”. 
Odpady -  każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub
do ich pozbycia jest obowiązany. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli  przedział tolerancji  nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie  Zamawiającego  lub  ustanowionego  Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  polecenie
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora nadzoru w formie
pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy. 
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Projektant  (Zamawiający)-  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Opisu
Technicznego. 
Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według  technologicznej
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych. 
Rekultywacja –  roboty  mające  na  celu  uporządkowania  i  przywrócenie  pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Aprobata  techniczna –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez
jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek  aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz.48, rozdział 2). 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa
są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do
wyrobów do-puszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność
wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak  zgodności –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub
usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym  dokumentem  normatywnym.  Skała–  jest
definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Zamawiającego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru – wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych,
lub  zastosowania  wierceń pneumatycznych w celu  ich  usunięcia,  których  to  materiałów nie
można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej, co najmniej 150 KM z
pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego (Inspektora). 
Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  zgodnie  z  przyjętymi  do  stosowania  w  Polsce  normami,
instrukcjami, przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram  robót,  wykaz  materiałów,  urządzeń  i  technologii  stosowanych  przy  wykonaniu  robót
określonych kontraktem. 

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Terenem budowy będzie plac, znajdujący się na działce należącej do Inwestora, w granicach

opracowania.

2.2.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  Umowy  przekaże  Wykonawcy  Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy, jeden egzemplarz
Projektu Technicznego i jeden komplet ST.  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków
wydanych  przez jednostki  uzgadniające,  opiniujące  oraz  właścicieli  terenów, na  których  prowadzone
będą  prace.  Przed rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli  lub administratorów terenów, właścicieli  urządzeń, inne
jednostki  zgodnie  z  uzgodnieniami  opisu  technicznego)  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  o
przewidywanym terminie zakończenia. Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń na
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jakich  uzgodniono  dokumentację  opisu  technicznego  należy  podać  w  formie  jednostkowej.  Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów

użytych do realizacji zamówienia od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót w trakcie realizacji

robót  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  utrzyma wszystkie niezbędne urządzenia  takie  jak:  barierki

ochronne (dla zabezpieczenie otwartych wykopów) itp. Zastosowane urządzenia zabezpieczające muszą

być zaakceptowane przez Zamawiającego /Inspektora nadzoru.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji  naziemnych i podziemnych

urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy  takich  jak  chodniki,  rurociągi,  kable  itp.  Przed

przystąpieniem do robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i

urządzeń, informacje zawarte w projekcie przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje,

aby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie

realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego przypadkowym uszkodzeniu tych

urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która

może być potrzebna dla przeprowadzenia naprawy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek

szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych naniesionych na

planie dostarczonym przez Zamawiającego.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji do

czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  kroki,  aby  stosować  się  do  wszystkich

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy oraz poza nim, unikać działań

szkodliwych dla  innych jednostek  występujących na  tym  terenie  w zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  i

innych czynników powodowanych działalnością.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca  dostarczy  na  plac  budowy  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Wykonawca będzie  stosował  się  do wszystkich  przepisów prawnych  w

zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do

wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

2.2.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  będzie  utrzymywać

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone  przed dostępem  osób trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,

wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na  środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po

zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych

organów administracji państwowej. 

2.2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach ogólnych. 

2.2.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne

zezwolenia od władz co  do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.2.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. 

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz

sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych

powyżej są uwzględnione w cenie realizacji. 

2.2.12. Ochrona Robót

 Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia

używane do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz będzie utrzymywać Roboty do

tego czasu. 

 Ochrona  robót  winna  również  objąć  zabezpieczenie  majątku  Zamawiającego  związanego  z

Robotami od skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. 

 Utrzymanie  powinno być prowadzone  w taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie

Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć  Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po

otrzymaniu takiego polecenia. 

2.2.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas wykonywania robót.
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2.3. Dokumentacja  techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i  stanowiąca  podstawę  do

realizacji robót

 Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji

przekazanej przez Zamawiającego lub jest to niezbędne do dostosowania jej do poleconych przez

Inspektora zmian, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i

przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 

2.4. Zarządzający realizacją umowy – Inspektor nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiający

Inspektor nadzoru - a w razie nie powołania inspektora nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego

reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z

dokumentacją, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami

warunków umowy.

3. MATERIAŁY

3.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  10  dni   przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje  dotyczące  proponowanego

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań

laboratoryjnych .Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN,

aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom,  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym

znajdują się  niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc

się  z ich nieprzyjęciem i nieopłaceniem.

3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,

wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

3.4. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny

jej  cechy.  Materiały  uznane  przez  Zamawiającego  za  niezgodne  za  szczegółowymi  specyfikacjami

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy.

Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub

zaakceptowane przez Zamawiającego będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy.

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni warunki, aby tymczasowo składowanie materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego.
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Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w  miejscach

uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru/Zamawiającym  lub  poza  Placem  Budowy  w  miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeżeli  Wykonawca  zamierza  użyć  materiały  zamienne  inne  niż  przewidywane  w  specyfikacji

technicznej poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego na przynajmniej 1 tydzień przez ich użyciem

lub wcześniej, jeżeli wymagane jest badanie materiału przez Zamawiającego.

4. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z

ofertą Wykonawcy i  odpowiadać pod  względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST.  Liczba i

wydajność  sprzętu  biedzie gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie z  zasadami określonymi  w

dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do  wykonania  robót ma być  utrzymywany w dobrym

stanie i gotowości do pracy. Będzie on  zgodny z normami ochrony  środowiska i  przepisami dotyczącymi

jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów     potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to   wymagane przepisami.  Jakikolwiek sprzęt,

maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania    warunków  umowy  zostaną   przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do  robót.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie

materiałów sprzętu  na  i  z  terenu robót.  Uzyska  on wszelkie niezbędne  pozwolenia  od  władz  co  do

przewozu nietypowych ładunków i  w  sposób ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie powiadamiał

Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba

środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

środki  transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg

publicznych na koszt Wykonawcy.  Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco, na  własny koszt,  wszelkie

zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach   publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu

budowy.

6. WYKONYWANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót

 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją   projektową

wymaganiami  ST  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność   za

dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z

wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu

i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez

10



Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność . Decyzje Inspektora Nadzoru

dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą   oparte  na  wymaganiach

sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i  w ST, a także w normach i wytycznych.  Przy

podejmowaniu  decyzji  Inspektor   Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć

założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości  materiałów.

Wykonawca zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do   pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co

do zakresu badań i ich  częstotliwość  są  określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie

zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić

wykonanie robót zgodnie z umową.   Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i  prowadzeniem

badań  materiałów ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie próbek

 Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek, opartych na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość

udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać

dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane

materiały  nie  zostaną   przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z   własnej  woli.  Koszty  tych

dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy normy nie    obejmują  jakiegokolwiek badania  wymaganego w ST,  można  stosować

wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  przed przystąpieniem

do pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki

do akceptacji  Inspektorowi Nadzoru.

7.4. Raporty z badań

 Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej,  jednak  nie później  niż  w  terminie  określonym w programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celów kontroli jakości  i  zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i zapewniona mu  będzie

wszelka potrzebna  do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru,

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

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor

Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub

dodatkowych badań, albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów

i  robót  z   dokumentacją  projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub

dodatkowych badań  pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

 Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami   technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i

dokumentów technicznych.

2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną, w  przypadku

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte   certyfikacją określoną  w pkt

1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji   Technicznej.

3/  W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia

dostarczona do  robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób   jednoznaczny jej  cechy.

4/ Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się:

(1) Dziennik Budowy

1/Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa

na Wykonawcy.

2/Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco   i  będą  dotyczyć  robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   Każdy zapis w  Dzienniku

Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem

imienia i  nazwiska oraz stanowiska  służbowego.  Zapisy będą czytelne, dokonane  trwałą techniką, w

porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw.

3/Załączone  do Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty będą  oznaczone  kolejnym numerem

załącznika i   opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-  daty  zarządzania  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu,  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających,  ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
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-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych   badań  z

podaniem, kto je   przeprowadzał,

 - inne istotne informacje o przebiegu robót.Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do

Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do

Dziennika  Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do   stosunkowania się  . Projektant nie  jest jednak

stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy robót.

(2) Rejestr Obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z

elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości

materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy   będą   gromadzone  w  formie

uzgodnionej w   programie zapewnienia jakości. Dokumenty te  stanowią załączniki do odbioru robót.

Powinny być udostępnione  na każde życzenie  Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące  dokumenty:

- pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły narad i ustaleń,

- korespondencje na budowie.

  (5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.

Zaginiecie   któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe odtworzenie w

formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy   będą zawsze dostępne dla Inżyniera i

przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Obmiar robót  będzie określać faktyczny  zakres  wykonywanych robót wg stanu na  dzień jego

przeprowadzenia.  Roboty   można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z

dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

 Obmiaru robót    dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu  Inspektora nadzoru  o

zakresie   obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki   obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie

(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych

specyfikacjach   nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane

zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

8.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

8.2.1. Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone

poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego  inaczej.

8.2.2. Objetosci będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

8.2.3. Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość.
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8.2.4. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach  zgodnie

wymaganiami  ST.

8.2.5. Ilości, które występują jako sztuki, będą liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru.  Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez

Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia   te  lub  sprzęt  wymagają  badań atestujących,   to  Wykonawca będzie

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez

cały okres trwania  robót.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub  objętości  będą uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi końcowemu,

c) odbiorowi  pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

 Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i

ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym   wykonanie  ewentualnych  korekt  i

poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o

tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na

podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiór końcowy robót

 Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i   wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie

stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na
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piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich

oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST .

 W toku odbioru końcowego robót  komisja  zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów  robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót

uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót

poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  ,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin

odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w

poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej  dokumentacja  projektowa i  ST  z

uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Ustalenia Ogólne

Podstawa  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę

obmiarowi ustalona   dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo

podstawa płatności jest   wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena

jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,

wymagania i badania składające się na jej  wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytków i  transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1. Normy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i

normatywami.  Wszystkie  najważniejsze  przepisy  i  normy  dotyczące  danego  asortymentu  robót  są

wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze

państwowe   jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane

z prowadzonymi   robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych reguł i wytycznych w

trakcie realizacji robot.

       Do podstawowych przepisów należą:
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• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80

poz. 717 z 2004).

• Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z

późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  03.11.1998  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.U  1998  nr  140  poz.  906  z

poprawkami ).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i

podstawy     sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm

nakładów   rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników produkcji

dla  potrzeb   sporządzenia  kosztorysu  inwestorskiego  (Dz.U.  2000  nr  114  poz.  1195  z

poprawkami ).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemów

oceny   zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych

dopuszczanych   do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.  1998 nr 113

poz.728).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  10.03.2000  w sprawie  procedur  certyfikacji  towarów

(Dz.U. 1998 nr  17 poz.219).

• Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo  ochrony  środowiska  (  Dz.  U.  Nr  62  poz.  627  z

późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.

U. Nr 112 poz. 1206).

• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst jednolity

Dz. U. Nr  99 poz. 1079 z 2001r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  28.05.2002r.  w  sprawie  listy  odpadów,  które

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...)

do wykorzystania na ich  własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24.09.2002r.  W  sprawie  określenia  przedsięwzięć

mogących  znacząco  oddziaływać na  środowisko oraz  szczegółowych kryteriów związanych z

kwalifikowaniem przedsięwzięć   do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.

Nr 179 poz. 1490).

• Ustawa o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  z  dnia  27 marca  2003 r.  (Dz.U.Nr

80/2003) z późniejszymi zmianami 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz.163_) z

pożniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w

sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz  metod

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.  Nr 48 poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku   w  sprawie  określenia

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót oraz programu użytkowego  (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072)
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowa.  (Dz.  U.  2002 r.  Nr108,poz.953  wraz  z  późniejszymi

zmianami).

Przepisy  i  normy  branżowe  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  robót  są  wymienione  w

poszczególnych  specyfikacjach technicznych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 001

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów betonowych ogrodzenia  oraz wywóz gruzu na

wysypisko.

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

przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na

celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

B.01.01.00. – Rozbiórka elementów betonowych

B.01.02.00. - Rozbiórka ogrodzeń betonowych

B.01.03.00. – Wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko z utylizacją papy

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i

wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIAŁY

 Dla robót wg SST 001 materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Do rozbiórek może być użyty dowolny podręczny sprzęt budowlany typu „elektronarzędzia”.

4. SPRZĘT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed

spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontować / mogące wystąpić / istniejące uzbrojenie techniczne.
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5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z:

-  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  (Dz.U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- ogólnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

- Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

 Materiały  rozbiórkowe  należy  niezwłocznie  wywozić  z  obiektu  w  miarę  postępu  robót

demontażowych.

5.2.1. Rozbiórka ogrodzenia

(1) Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miej-

scu składowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz

składować.

 (3) Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

Demontaż elementów budowlanych i ich wywóz – [m3]

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte SST 01 nie podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru – ryczałtem.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

10.1. Roboty przygotowawcze

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 002

ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na

celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

- Wykopy.

- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

- Nasypy.

- Transport gruntu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Do wykonania robót wg SST 002 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie

ścianek szczelnych.

2.1. Grunty do wykonania podsypki wg SST

Do wykonania podsypki należy stosować piasek zwykły.

2.2. Grunty do zasypania wykopów wg SST

Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna czy odpadki materiałów budowlanych 

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy wg SST

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem  do wykonywania  wykopów  przed  budową obiektu  należy  sprawdzić  zgodność

rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar

sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących

bezpiecznych nachyleń skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące

zabezpieczenia: w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej

głębokości  wykopu  powierzchnia  powinna  być  wolna  od  nasypów  i  materiałów,  oraz  mieć  spadki

umożliwiające odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody

opadowe powinno być usuwane z  zachowaniem bezpiecznych nachyleń  stan  skarp  należy  okresowo

sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu

projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inżynierem  celem  podjęcia  odpowiednich

decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw  filtracyjnych  po  uzyskaniu

zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania  dno wykopu powinno być  oczyszczone  z  odpadków materiałów

budowlanych.
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(3) Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  wykopu,  równomiernie  warstwami

grubości 25 cm.

(4) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,95 według

próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypywanie wykopów wg SST

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypywania wykopów

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypania wykopów

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim

robót.

 (2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów

budowlanych i śmieci.

 (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg

próby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1)  Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami

wyszczególnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg SST

Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny

obejmować:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją

• prawidłowość wytyczenie robót w terenie

• przygotowanie terenu

• rodzaj i stan gruntu w podłożu

• wymiary wykopów

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów, podsypek i nasypów wg SST

Sprawdzeniu podlega:

• przygotowanie podłoża

• materiał użyty na podkład

• grubość i równomierność warstw podkładu

• sposób i jakość zagęszczenia.
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6.3. Zasypywanie wykopów wg SST

Sprawdzeniu podlega:

• stan wykopu przed zasypaniem

• materiały do zasypki

• grubość i równomierność warstw zasypki

• sposób i jakość zagęszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

 – wykopy – [m3]

 – podkłady i nasypy – [m3]

 – zasypki – [m3]

 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte SST 002 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca

we własnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiału, uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

 – Wykonanie zasypania wykopów – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiałów,  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

-  Transport  gruntu  –  płaci  się  za  m3 wywiezionego  gruntu  w  stanie  rodzimym  z  uwzględnieniem

odległości transportu.

Cena obejmuje:

• załadowanie gruntu na środki transportu

• przewóz na wskazaną odległość

• wyładunek z rozplantowaniem z grubsza

• utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice  walcowane na  gorąco ze  stali  niestopowych.  Tolerancje  kształtów i

wymiarów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 003

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

gruntowego pod nawierzchnie placu zabaw i siłowni oraz inne roboty wymagające korytowania ujęte w

całości zadania przy budowie placu zabaw i siłowni w Rybnie.

1.2. Przedmiot SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.

1.3. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem : 

- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie placu zabaw i siłowni. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Nie występują. 

3. SPRZĘT

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; inżynier może dopuścić

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym

prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wywóz ziemi

 Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Wykonawcę 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny

sposób zaakceptowany przez inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być

zaakceptowany przez inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami

dokumentacji  projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane

przez inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają

uzyskanie po  profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż  projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy

warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić  podłoże na głębokość zaakceptowaną przez inżyniera, dowieźć

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika

zagęszczenia, określonych w tablicy.
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Do profilowania podłoża nalepy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia przyjętego zgodnie z BN-77/8931-12

[5]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas

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

5.5. Utrzymanie podłoża

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża podłoże (koryto) po

wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny

sposób zaakceptowany przez inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża inżynier

oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło

wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych zagęszczenia

koryta i wyprofilowanego podłoża :

- Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

- Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

- Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

- Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

- Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach

 - Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach

 -  Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej

niż raz na 600 m2.

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach

głównych łuków poziomych 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż

+10 cm -5 cm. 
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6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą

BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  Nierówności nie mogą

przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z

tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe

różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża rzędnymi

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien

być  mniejszy od podanego w tablicy. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie

wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie

zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i

powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

R oboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami

inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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-odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

-załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

-profilowanie dna koryta lub podłoża, 

-zagęszczenie, 

-utrzymanie koryta lub podłoża, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i

podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 004

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających pod nawierzchnie. 

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie

wykonanie i zagęszczenie mechaniczne: warstwy odsączającej pod nawierzchnię trawiastą siłowni. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

określeniami podanymi w OST  „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsączających jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać  warunki

określone  wymaganiami normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. żwir i mieszanka stosowane do

wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3],

dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy

PN-B-11112 [4]. 

2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i
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zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe,

utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek, 

- walców statycznych, 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” oraz „Koryto

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie

ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w

inny sposób zaakceptowany przez inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczenia kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub

odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez inżyniera

warstwy poprzedniej. 
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W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy

przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni

o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania

równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. należy określić pierwotny i wtórny moduł

odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy

wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością

wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny

być utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z

geowłóknin. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej

lezącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża

Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inżynierowi. Badania te powinny obejmować

wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych zagęszczenia

warstwy odsączającej i odcinającej:

- Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

- Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

- Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

- Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

- Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

-Ukształtowanie osi w planie  co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

-Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na

400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

- Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie kruszywa rzadziej niż raz

na 600 m2. Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w

punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie mogą się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą,

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy

mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny

przekraczać +1 cm i-2 cm. 

6.3.6. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1

cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy

mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o

odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.7. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie

powinien być mniejszy od 1. jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie

wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

– prace pomiarowe, 

– dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

– wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

– zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 

– prace pomiarowe, 

– dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 

– pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 

– utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i

podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

9.  Wytyczne  budowy nasypów komunikacyjnych na  słabym podłożu  z  zastosowaniem  geotekstyliów,

IBDiM, Warszawa 1986 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 005

BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNIA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży na zakończeniu nawierzchni

piaskowej placu zabaw. 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

ustawieniemobrzeży betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża  chodnikowe -belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie  lub  dwustronnie  ciągi

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Stosowane materiały

- Obrzeża betonowe 8x30 

- Materiały na ławę i do zaprawy do wykonania ławy powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],

a piasek wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

-  Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST

„krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być

zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.

konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze

żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez

zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i

zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań

inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z

wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 [4]. 
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do1 mm przy

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie

kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i

zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować

wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w

pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) -zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku -zgodnie z

wymaganiami pkt 5.3

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego -zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie

badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 

- wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

37



- wykonanie koryta, 

- rozścielenie i ubicie podsypki, 

- ustawienie obrzeża, 

- wypełnienie spoin, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 01 parkingów i

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 04 parkingów i

torowisk tramwajowych. krawężniki i obrzeża. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 006

OGRODZENIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót związanych z  montażem ogrodzenia terenu  placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

-Wykonanie ogrodzenia wys. od 1,1m 

-Wykonanie furtki ok. 1,5m 

1.4. Określenia podstawowe
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST-  „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   OST

„Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) przęsła  

b) furtka

Rozwiązanie  ogrodzenia  pozostawia  się  do  wyboru  przez  Inwestora  oraz  Projektanta

przystosowującego  projekt  do  warunków  miejscowych.  Przy  wyborze  rozwiązań  należy  przestrzegać

prawa  budowlanego,  praw  pokrewnych  i  szczególnych  oraz  kierować  się  wiedzą  techniczną.  Należy

jednak przy tym pamiętać, że kryterium doboru musi być także bezpieczeństwo dzieci korzystających z

placu zabaw i niedopuszczalnym jest stosowanie elementów, które mogą spowodować skaleczenia lub

jakiekolwiek inne obrażenia użytkowników placu zabaw.

2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia

Cokół betonowy pod ogrodzeniem należy wykonać z obrzeży betonowych zgodnie z SST 005.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-  „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-  „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2. Montaż ogrodzenia 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją  producenta.

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   „Wymagania ogólne”.

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł

a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

b) przęsła  zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne”.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

  1. PN-B-03264 Konstrukcje  betonowe  żelbetowe  i  sprężone.

Obliczenia statyczne i projektowanie
  2. PN-B-06250 Beton zwykły
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
  8. PN-H-04623 Ochrona  przed  korozją.  Pomiar  grubości  powłok  metalowych  metodami

nieniszczącymi
  9. PN-H-04651 Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej

środowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury  stalowe  bez  szwu  ciągnione  i  walcowane  na  zimno  ogólnego

przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal  niestopowa do utwardzania  powierzchniowego i  ulepszania cieplnego.

Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją.  Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa

do malowania. Ogólne wytyczne
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
27. PN-M-69011 Spawalnictwo.  Złącza  spawane  w  konstrukcjach  spawanych.  Podział  i

wymagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
29. PN-M-69775 Spawalnictwo.  Wadliwość złączy spawanych.  Oznaczanie klasy wadliwości

na podstawie oględzin zewnętrznych
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki  stalowe ogólnego przeznaczenia.  Ogólne wymagania i

badania
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
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36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych

produktów.  Stopnie  skorodowania  i  stopnie  przygotowania  nie

zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym

usunięciu wcześniej nałożonych powłok
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
38. BN-89/1076-02 Ochrona  przez  korozją.  Powłoki  metalizacyjne  cynkowe  i  aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 007

ZBROJENIE BETONU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzą:

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

• Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać

wymaganiom  podanym  w  PN-EN  10025:2002.  Najważniejsze  wymagania  podano  w  tabeli

poniżej.

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica

plastyczności

Wytrzymałość

na rozciąganie

Wydłużenie

trzpienia

Zginanie   

a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,

naderwań i rozwarstwień.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia

i pęknięcia widoczne gołym okiem.
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Wady  powierzchniowe takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,

• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali  na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

• znak wytwórcy,

• średnicę nominalną,

• gatunek stali,

• numer wyrobu lub partii,

• znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być

następujący:

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych

zanieczyszczeń,

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-

nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5

mm na 1 m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal  zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziałem wg wymiarów i gatunków.

Badanie stali na budowie.

Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

• nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin

zewnętrznych,

• stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego

typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonywanie zbrojenia
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• Czystość powierzchni zbrojenia.

Pręty i  walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić z zendry, luźnych

płatków rdzy, kurzu i błota. 

Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

• Przygotowanie zbrojenia.

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  równoczesnym

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

• Montaż zbrojenia.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń

wytwórczych i montażowych.

Montaż  zbrojenia z  pojedynczych prętów powinien  być dokonywany  bezpośrednio  w desko-

waniu.

Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w deskowaniu  zaleca  się  wykonywać przed ustawieniem  szalowania

bocznego.

Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów

oznaczonego w projekcie.

Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

• Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-

nymi wyżej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 tona.

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu

wiązałkowego.

Nie uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Wszystkie roboty objęte SST 007 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Wg OST – „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera

oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji

żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i  długości zakotwień prętów

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

46



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 008

BETON

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.

- Betony konstrukcyjne.

- Podbetony.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj.  bez dodatków mineralnych

wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

marki „25” – do betonu klasy C12/15

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C16/20

b) Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga

się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartość alkaliów do 0,6%

 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK,  co  najmniej

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
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Masa worka  z  cementem  powinna  wynosić  25,2  kg.  Na workach  powinien być umieszczony trwały,

wyraźny napis zawierający następujące dane:

• oznaczenie

• nazwa wytwórni i miejscowości

• masa worka z cementem

• data wysyłki

• termin trwałości cementu.

Dla  cementu luzem należy  stosować cementowagony  i  cemento somochody  wyposażone  we wsypy

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny

być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) Świadectwo jakości cementu

Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w sygnaturę  odbiorczą  kontroli  jakości

zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu

Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  być  poddany  badaniom  wg  normy  PN-EN  196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.Zakres

badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje

tylko badania podstawowe.

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli

obejmującej:

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w

wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do

betonu.

g) Magazynowanie i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

dla cementu pakowanego (workowanego):

składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie  zabezpieczone  z  boków  przed

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

dla cementu luzem:

magazyny  specjalne (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe lub  betonowe przystosowane do pneumatycznego

załadowania  i  wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia  kontroli

objętości  cementu znajdującego się w  zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed

zawilgoceniem  i  zanieczyszczeniem.  Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od

miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku  przechowywania  w  składach

zamkniętych.
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Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do

kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

• kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.

2.2. Wymagania dla betonu konstrukcyjnego

C-20/25 dla wykonania konstrukcji fundamentów i pozostałych elementów konstrukcyjnych.

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasiąkliwość nie większa jak 4%

mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po

150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

C8/10 dla podbetonów i podkładów

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiały do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:

pospółka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZĘT

Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno

spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

4.1.1. Środki do transportu betonu
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Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.

gruszkami).

Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z

uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu  twardnienia betonu oraz  koniecznej  rezerwy w przypadku

awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania mieszanki

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie składników

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z

dokładnością:

2% – przy dozowaniu cementu i wody

3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu  składników powinno się uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym  zawilgoceniem

kruszywa.

5.2.2. Mieszanie składników

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betnowej

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej

łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność

rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających

wymaganą wielkość otuliny.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na któ-

rą  spada.  W przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy  mieszankę  podawać za  pomocą  rynny

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji  techno-

logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
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w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu

pompy.  W  płytach  o  grubości  większej  od  12  cm  zbrojonych  górą  i  dołem  należy  stosować  belki

wibracyjne.

5.2.4. Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5–8  cm

w warstwę poprzednią  i  przytrzymywać buławę w jednym miejscu  w czasie 20–30  sekund po  czym

wyjmować powoli w stanie wibrującym.

Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane do wyrównania  powierzchni  betonu płyt  i  charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu

powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak

aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła

do kierunku naprężeń głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz  warstwy  pozostałego

szkliwa cementowego,

Obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien

przekraczać 2  godzin.  Po wznowieniu betonowania  należy unikać dotykania  wibratorem deskowania,

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest

wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
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5.2.7. Pobranie próbek i badanie

Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli

jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

• badanie składników betonu

• badanie mieszanki betonowej

• badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując

warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym

zamarznięciem.

W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5°C,  jednak

wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w chwili

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy

wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielęgnacja betonu

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu lekkimi

osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu i  chroniącymi  beton  przed

deszczem i nasłonecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez

7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie

się  łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielęgnacji

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla

konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla

prefabrykatów.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu

5.5.1. Równość powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

pęknięcia są niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia

betonu min.  2,5cm, pustki, raki  i  wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia

betonu  będzie  nie  mniejsze  niż  2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%

powierzchni  odpowiedniej  ściany,  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod

izolacje  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-69/B-10260,  tj.  wypukłości  i  wgłębienia  nie

powinny być większe niż 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po

rozdeskowaniu konstrukcji należy:

• wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać za  pomocą  tarcz  karborundowych i  czystej  wody

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

• raki  i  ubytki  na  eksponowanych powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie  wygładzić  i

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności

założonej w projekcie technicznym.

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.

Beton  winien  być  rozkładany  w  miarę  możliwości  w  sposób  ciągły  z  zachowaniem  kontroli

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

– 1 m3 wykonanej konstrukcji.

– 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte  SST 008 podlegają zasadom  odbioru robót  zanikających wg zasad podanych

powyżej.

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla SST 008:

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

• oczyszczenie podłoża

• wykonanie deskowania z rusztowaniem

• ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem  projektowanych

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni

• pielęgnację betonu

• rozbiórką deskowania i rusztowań

• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podłożu gruntowym.

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m3 betonu wg ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  wyrównanie  podłoża,

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001               Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 009

NAWIERZCHNIA PIASKOWA PLACU ZABAW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i  odbioru robót  związanych z  wykonywaniem nawierzchni  piaszczystej  w ramach zadania:

Budowa placu zabaw i siłowni w Rybnie. 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  w  postępowania  o  udzielenie

zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonywaniem  nawierzchni  piaszczystej  o  grubości  30  cm  w  obszarze  placu  zabaw  wskazanego  w

projekcie. 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zagęszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm. 

1.4.2. Stabilizacja  (mechaniczna,  ręczna)  -  proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim

zagęszczeniu piasku o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

1.4.3. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  definicjami  podanymi  w  OST   „Wymagania

ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST

„ Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Piasek  -  Materiałem do wykonania  nawierzchni  piaszczystej  jest  piasek  o ziarnie  0,2-2,5mm,

którego głównym składnikiem jest kwarc. Skała przeznaczona na piasek musi być myta, przesiewana i

sortowana,  a  piasek  z  niej  uzyskany  musi  posiadać  atest  Państwowego  Zakładu  Higieny  PZH  i  być

przeznaczony do stosowania na dane nawierzchnie i zgodny z normą PN-EN 1177 i 1176.

2.2.2. Geowłóknina -  Płaski  geosyntetyk, wykonany  z  włókien polipropylenowych lub poliestrowych

połączonych mechanicznie w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania,

służący do separacji warstw nawierzchni lub nasypów 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy stosować: walce ogumione, walce stalowe gładkie

wibracyjne  lub  statyczne,  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce  wibracyjne  do

stosowania w miejscach trudnodostępnych, sprzęt do transportu piasku w obrębie placu budowy. 

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w OST „ Wymagania ogólne”. 

Piasek  można  przewozić  dowolnymi  środkami transportu  w warunkach zabezpieczających go

przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i

zawilgoceniem. 

Transport  geowłókniny  może  odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób

przeciwdziałający  uszkodzeniom  geowłókniny  i  opakowania  z  folii  ochronnej.  w  szczególności  należy

zwrócić uwagę, aby rolki gewłókniny nie były załamywane. Geowłóknina może być skłądowana w miejscu

niezadaszonym, pod warunkiem, że opakowanie rolki nie zostało uszkodzone 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę piasku stabilizowanego stanowi warstwa zagęszczonego podłoża rodzimego. ]

5.3. Rozłożenie geowłókniny

Geowłókninę  należy  układać  w  korycie  wykopu  pasami,  rozwijając  rolkę  na  przygotowanym

podłożu, lekko naciągając. Brzegi wywinąć do poziomu gruntu, zabezpieczyć obrzeżem. Pasy należy łączyć

na zakład (wielkość wg wytycznych producenta) lub zszywać. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie piasku

Przewidywana  wg  Dokumentacji  Projektowej  grubość  warstwy  piasku  wynosi  30  cm.  Piasek

powinien  być  rozkładany  w  warstwach  grubości  takiej,  aby  ostateczna  grubość  każdej  warstwy  po

zagęszczeniu  była  równa  15  cm.  Piasek  powinien  być  zagęszczany  warstwami  co  15  cm  Wskaźnik

zagęszczenia nawierzchni wg BN-77/8931

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania piasku przeznaczonego

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót
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6.3.1. Rozłożenie  gewłókniny  -  Należy  ocenić  równość  (brak  sfałdowań  i  załamań),  ciągłość  (brak

uszkodzeń mechanicznych) i prawidłowość wykonania złączy ułożonej warstwy.

6.3.2. Zagęszczenie  piasku  -   Zagęszczenie każdej warstwy  powinno odbywać się  aż  do osiągnięcia

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Kontrolę zagęszczenia należy prowadzić według zaleceń Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  nawierzchni

zapewniające jej poprawne wykonanie określi Inżynier. 

6.4.2. Wymiary nawierzchni nie mogą się różnić od wymiarów projektowanych o więcej niż ±5 cm. 

6.4.3. Nierówności nawierzchni należy mierzyć 4- metrową łatą, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierówność

podbudowy nie może przekroczyć 10 mm na długości łaty. 

6.4.4. Grubość nawierzchni nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±5%. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonaną nawierzchnią

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie  powierzchnie  nawierzchni,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  określonych  w

punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm,

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy

jest niedopuszczalne. Niewłaściwe wymiary nawierzchni (wykazujące większe odchylenia od określonych

w punkcie 6.2) należy skorygować. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „ Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za

zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową z Zamawiającym 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 

PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 010

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA SIŁOWNI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  nawierzchni  trawiastej  siłowni  w  ramach  budowy  placu  zabaw  i  siłowni  w

miejscowości Rybno. 

1.2. Zakres stosowani SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu

nawierzchni trawiastej siłowni. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST

„Wymagania ogólne”. Zastosowane materiały winny być zaakceptowane przez Inżyniera, a materiały do

wykonania nawierzchni trawiastych – przez inżyniera o specjalności ogrodniczej, nadzorującego roboty z

ramienia Wykonawcy. 

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni trawiastej siłowni

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej siłowni nożnej są: 

– ziemia urodzajna - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona

chemicznie, 

– torf ogrodniczy, 

– piasek zwykły wg PN-B-11111, 

– darń w rolkach

– nawozy azotowe, 

– woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do pielęgnacji. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni siłowni
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Roboty związane z wykonaniem nawierzchni siłowni powinny być wykonane przy wykorzystaniu

następującego sprzętu: 

– równiarki, 

– glebogryzarki, 

– brony, 

– lekkie walce mechaniczne lub ręczne o wadze do 1 tony, 

– łopaty, szpadle, grabie, 

– przewoźne zbiorniki wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody, 

– kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je

przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i

zawilgoceniem. Materiały pylaste i pylące winny być przewożone w opakowaniach lub szczelnie okryte. 

Darń do wykonania nawierzchni należy przewozić zabezpieczoną przed wysuszeniem (w czasie

wysokich temperatur) i zbytnim nawodnieniem (w czasie opadów). Podczas przeładunków należy chronić

ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”.  Zaleca  się,  aby

nawierzchnia siłowni  była wykonywana przez firmę posiadającą doświadczenie w realizacji  tego typu

nawierzchni. 

5.2. Warunki przystąpienia do wykonywania nawierzchni siłowni

Nawierzchnia siłowni będzie wykonana na podłożu gruntowym przygotowanym i zagęszczonym

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją

projektową,  z  tolerancjami  określonymi  w niniejszej  specyfikacji.  Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego

ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej przygotowane i ustawione w sposób zaakceptowany

przez Inżyniera. 

5.3. Przygotowanie podłoża do ułożenia darni

Przed wykonaniem uzupełniającego podłoża pod nawierzchnię siłowni należy zbadać PH gruntu i

dostępnej  ziemi  urodzajnej  i  ustalić  skład  mieszanki  ulepszającej.  Skład  mieszanki  winien  zostać

zatwierdzony  przez  Inżyniera.  Mieszankę  ulepszającą  przygotować  tak,  aby  była  zbliżona  do  składu

podłoża, na którym wyhodowano darń.

Istniejące podłoże należy wymieszać glebogryzarką na głębokość ok. 20 cm, wyrównać pod łatę,

deszczować oraz zagęścić.

Na  tak  przygotowanym  podłożu  należy  rozłożyć  przygotowaną  mieszankę  ziemi  urodzajnej,

piasku i nawozów mineralnych warstwą o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Ułożoną warstwę wyrównać

pod łatę, deszczować oraz zagęścić lekkim wałem.
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5.4. Rozłożenie darni

 Prace  przy  rozłożeniu  darni  najlepiej  wykonywać  w okresie  od  kwietnia  do  końca  sierpnia,

najlepiej w dni pochmurne, przy umiarkowanej wilgotności gruntu.

 Do układania darni należy przystąpić zaraz po jej przywiezieniu.

 Darń w rolkach należy rozłożyć ręcznie lub przy pomocy sprzętu zalecanego przez producenta

darni. Sposób rozłożenia darni powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.

 Krawędzie pasów rozłożonej darni powinny być niewidoczne. W trakcie układania pasów darni

można krawędzie uzupełniać humusem. W razie potrzeby należy darń zamocować palikami, które przed

oddaniem nawierzchni do użytku należy usunąć.

 Po rozłożeniu darni nawierzchnię siłowni należy uwałować lekkim walcem ręcznym i deszczować

przez okres 15 dni.

 Prawidłowo wykonana nawierzchnia trawiasta nadaje się do użytkowania po okresie od 3 do 5

tygodni.

 Po wykonaniu nawierzchni siłowni, a przed oddaniem jej do użytkowania Wykonawca opracuje i

uzgodni  z Inżynierem harmonogram koszenia i  nawadniania nawierzchni, skład i ilości zastosowanych

nawozów i plan nawożenia i stosowania środków odchwaszczających w okresie gwarancyjnym.

5.5. Pielęgnacja nawierzchni trawiastej siłowni

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym obejmuje następujące prace:

- mechaniczne koszenie z ręcznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunięciem jej poza obręb nawierzchni

oraz wywiezieniem poza teren siłowni,

- aerację (napowietrzenie) wykonaną w okresie wiosennym,

- okresowe ręczne wałowanie wałem gładkim cięższym,

- wymiana darni  w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszanką ziemną i  uwałowaniem

miejsc naprawianych,

- wysiewanie nawozów mineralnych,

- deszczowanie,

- odchwaszczanie chemiczne lub ręczne.

Wielokrotność  i  sposób wykonywania  zabiegów pielęgnacyjnych zależy  od  warunków  pogodowych i

intensywności użytkowania nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót

 Przed przystąpieniem  do wykonania  robót  Wykonawca wykona  badania  gruntu  rodzimego  i

przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  atesty  na  wszelkie  materiały,  które  zamierza  wbudować  oraz

proponowany skład mieszanki ulepszającej.

 Zakres badań materiałów określi Inżynier.

6.3. Badania jakości wykonanej nawierzchni 

Wykonane podłoże ulepszające pod nawierzchnię siłowni powinno spełniać następujące wymagania:

. spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

0,5%,

. skład mieszanki ulepszającej powinien być zgodny z zaakceptowanym przez Inżyniera,

. grubość wykonanej warstwy ulepszającej powinna być zgodna z założoną tolerancją   0,5 cm.
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Sprawdzenie wykonanej nawierzchni trawiastej siłowni:

– wykonana nawierzchnia siłowni nie powinna wykazywać widocznych nierówności,

– spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%,

– szerokość wykonanej nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5

cm,

– łączenia rolek darni nie powinny być widoczne.

Kontrola  pielęgnacji  nawierzchni  trawiastej  siłowni  w  okresie  gwarancyjnym  polega  na

sprawdzaniu  wykonania  wszelkich  robót  opisanych  w  pkt.  5.5  zgodnie  z  zaakceptowanym

harmonogramem pielęgnacji.  Należy zwracać uwagę, aby wysokość trawy nie była większa niż 5 cm,

chwasty  były  likwidowane  oraz  aby  wszelkie  ubytki  w  użytkowanej  nawierzchni  były  regularnie

naprawiane.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni

Wszystkie fragmenty nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od

określonych  powyżej  powinny  być  naprawione  na  koszt  Wykonawcy.  Na  wszystkich  powierzchniach

wadliwych pod względem grubości. 

Wykonawca  wykona  naprawę  nawierzchni  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy,

uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.

Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty tych robót poniesie

Wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

trawnikowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena 1 m2 wykonanej warstwy nośnej (wegetacyjnej) obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

– ręczne lub mechaniczne przygotowanie składników mieszanki wegetacyjnej, 

– rozścielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podłożu, 

– zagęszczenie. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni siłowni obejmuje: 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie rolek darni z ewentualnym mocowaniem,

- wypełnienie przerw ziemią urodzajną i zagęszczenie lekkim wałem,

- deszczowanie,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,

- opracowanie harmonogramu pielęgnacji nawierzchni,

- utrzymanie warstwy.

Cena  wykonania  1  m2  pielęgnacji  wykonanej  nawierzchni  siłowni  do  odbioru  ostatecznego  oraz  w

okresie gwarancyjnym obejmuje:

- mechaniczne koszenie z ręcznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunięciem jej poza obręb nawierzchni

oraz wywiezieniem poza teren siłowni,

- aerację (napowietrzenie) wykonaną w okresie wiosennym,

- okresowe ręczne wałowanie wałem gładkim cięższym,

- wymiana darni  w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszanką ziemną i  uwałowaniem

miejsc naprawianych,

- wysiewanie nawozów mineralnych,

- deszczowanie,

- odchwaszczanie chemiczne lub ręczne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy 

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

8. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

11. Urządzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie. Arkady, Warszawa 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 011

MONTAŻ URZĄDZEŃ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń w ramach budowy placu zabaw i siłowni w

Rybnie.

 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

montażem urządzeń na placu zabaw i siłowni.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  OST

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Urządzenie P1 - przeznaczona dla dzieci od 3 lat – 1 kpl. 

Wymiary urządzenia 587x587cm, wysokość całkowita 450cm; strefa bezpieczeństwa: wg producenta, nie

mniej  niż  150cm  od  krawędzi  urządzenia;  montaż  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  wymagane

odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna  akceptacja  Zamawiającego  co  do

kolorystyki urządzeń 

2.2.2. Urządzenie P2 - przeznaczona dla dzieci od 3 lat – 1 kpl. 

Urządzenie P2 - przeznaczona dla dzieci od 3 lat – 1 kpl. 

Wymiary urządzenia 170x407cm, wysokość całkowita 204cm; strefa bezpieczeństwa: wg producenta, nie

mniej  niż  150cm  od  krawędzi  urządzenia;  montaż  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  wymagane

odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna  akceptacja  Zamawiającego  co  do

kolorystyki urządzeń 

2.2.3. Urządzenie P3 - przeznaczona dla dzieci od 3 lat – 1 kpl. 

Wymiary urządzenia 205x93cm, wysokość całkowita 180cm; strefa bezpieczeństwa: wg producenta, nie

mniej  niż  150cm  od  krawędzi  urządzenia;  montaż  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  wymagane

odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna  akceptacja  Zamawiającego  co  do

kolorystyki urządzeń 
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2.2.4. Urządzenie S1 – 1 kpl. 

Wymiary urządzenia 103x222cm, wysokość całkowita 202cm; strefa bezpieczeństwa: wg producenta, nie

mniej  niż  150cm  od  krawędzi  urządzenia;  montaż  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  wymagane

odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna  akceptacja  Zamawiającego  co  do

kolorystyki urządzeń 

2.2.5. Urządzenie S2 – 1 kpl. 

Wymiary urządzenia 63x212cm, wysokość całkowita 200cm; strefa bezpieczeństwa: wg producenta, nie

mniej  niż  150cm  od  krawędzi  urządzenia;  montaż  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  wymagane

odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna  akceptacja  Zamawiającego  co  do

kolorystyki urządzeń 

2.2.6. Urządzenie S3 – 1 kpl.

Wymiary urządzenia 75x217cm, wysokość całkowita 200cm; strefa bezpieczeństwa: wg producenta, nie

mniej  niż  150cm  od  krawędzi  urządzenia;  montaż  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  wymagane

odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna  akceptacja  Zamawiającego  co  do

kolorystyki urządzeń 

2.2.7. Urządzenie S4 - 1kpl.

Wymiary urządzenia 65x152cm, wysokość całkowita 140cm; strefa bezpieczeństwa: wg producenta, nie

mniej  niż  150cm  od  krawędzi  urządzenia;  montaż  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  wymagane

odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna  akceptacja  Zamawiającego  co  do

kolorystyki urządzeń 

2.2.8. Urządzenie S5 - 1kpl.

Wymiary urządzenia 51x52cm, wysokość całkowita 213cm; strefa bezpieczeństwa: wg producenta, nie

mniej  niż  150cm  od  krawędzi  urządzenia;  montaż  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  wymagane

odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna  akceptacja  Zamawiającego  co  do

kolorystyki urządzeń 

2.2.9. Urządzenie S6 - 1kpl.

Wymiary urządzenia 75x191cm, wysokość całkowita 202cm; strefa bezpieczeństwa: wg producenta, nie

mniej  niż  150cm  od  krawędzi  urządzenia;  montaż  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  wymagane

odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna  akceptacja  Zamawiającego  co  do

kolorystyki urządzeń 

2.2.10. Ławka – 4 szt. 

konstrukcja : profile stalowe zamknięte ocynkowane i malowane; siedzisko i oparcie: drewno malowane

wodoodpornie;  przybliżone  wymiary  urządzenia:  długość:  ~200 cm,  wysokość  siedziska:  ~45-50 cm;

strefa  bezpieczeństwa:  wg  producenta;  montaż  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  wymagane

odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna  akceptacja  Zamawiającego  co  do

kolorystyki urządzeń.

2.2.11. Kosz na śmieci – 2 szt. 

Konstrukcja: profile stalowe zamknięte ocynkowane i  malowane; kosz z blachy 1,5mm ocynkowanej i

malowanej; konstrukcja kosza powinna umożliwić łatwe opróżnianie, zalecany daszek; montaż zgodnie z

zaleceniami  producenta,  wymagane  odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna

akceptacja Zamawiającego co do kolorystyki urządzeń.

2.2.12. Stół do gry  w szachy - 1 szt.

konstrukcja: podstawa stołu i ławek wykonana ze zbrojonego betonu płukanego; siedziska wykonane z

drewna,  pokryte  laminatem  ochronnym;  blat  stołu  pokryty  impregnatem  chroniącym  przed

oddziaływaniami atmosferycznymi; przybliżone wymiary stoły: 83x83cm, wysokość: ~76 cm; przybliżone

wymiary ławek 50x42cm, wysokość ~45cm ; strefa bezpieczeństwa: wg producenta; montaż zgodnie z

zaleceniami  producenta,  wymagane  odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna

akceptacja Zamawiającego co do kolorystyki urządzeń.
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2.2.13. Stół do gry  w szachy i chińczyka - 1 szt.

konstrukcja: podstawa stołu i ławek wykonana ze zbrojonego betonu płukanego; siedziska wykonane z

drewna,  pokryte  laminatem  ochronnym;  blat  stołu  pokryty  impregnatem  chroniącym  przed

oddziaływaniami atmosferycznymi; przybliżone wymiary stoły: 160x80cm, wysokość: ~76 cm; przybliżone

wymiary ławek 180x30cm, wysokość ~46cm ; strefa bezpieczeństwa: wg producenta; montaż zgodnie z

zaleceniami  producenta,  wymagane  odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,  wymagana  ostateczna

akceptacja Zamawiającego co do kolorystyki urządzeń.

2.3. Fundamenty

Należy  zastosować  fundamenty  betonowe  prefabrykowane  dostarczane  w  komplecie  z

urządzeniem, lub inne, spełniające wymagania podane przez producenta urządzeń.

3. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”.  Sprzęt

wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w

zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  dopuszczonymi  do

wykonywania  zamierzonych  robót.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych  i

dojazdów  do  terenu  budowy  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco  i  na  własny  koszt.  Wszystkie

urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem:

odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania

Robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Montaż wyposażenia

Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. ]

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich

wyniki  Inżynierowi  w celu akceptacji  materiałów.  Do materiałów, których  producenci  są zobowiązani
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(przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą urządzenia zabawowe

i ławki. 

6.3. Badania w czasie prowadzenia robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

- poprawność wykonania fundamentów 

- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną

przez  Inżyniera  odrzucone.  Wszystkie  urządzenia  nieprawidłowo  zamontowane,  zostaną  ponownie

zamontowane na koszt Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku

nieprawidłowego montażu zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla SST-011 jest sztuka lub komplet.. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli  są one zgodne z dokumentacją projektową, ST,

zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiającego 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.

U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 19 

2.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  15  czerwca  1999 r.  w  sprawie

przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
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6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 

7.  PN-EN-1176-7  „Wyposażenie  Placów  Zabaw.  Wytyczne  instalowania,  sprawdzania,  konserwacji  i

eksploatacji" 
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