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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

REWITALIZACJI PARKU W DOMECKU  ZLOKALIZOWANEGO W DOMECKU  UL. WOLNOŚCI 
DZ. NR   240, 241, 242, 554/243,  K. M. 5  

OBRĘB DOMECKO

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiający i zarządzający realizacją umowy:

GMINA KOMPRACHCICE UL. KOLEJOWA 3

1.3.1. Ogólny zakres robót 

1.3.1.1. Roboty rozbiórkowe

1. Mechaniczne oraz ręczne rozebranie fragmentów ziemnych oraz istniejącej górki
2. Mechaniczne czyszczenie koniecznych fragmentów istniejącej rowów i stawów
3. Wycinka i pielęgnacja drzew 
4. Usunięcie i wywóz elementów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 

ustaloną przez wykonawcę 
5. Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 51 na odległość ustaloną przez wykonawcę

1.3.1.2. Roboty ziemne

1. Koryta wykonywane ręcznie  
2. Wykopy ręczne wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z odspojeniem gruntu i

transportem urobku taczkami  
3. Wykopanie dołów o głębokości do 0,84 m oraz 1,10 w miejscu –projektowanej sceny. 
4. Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów- Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z 
transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość ustaloną przez 
wykonawcę, grunt kat. I-III

1.3.1.3. Nawierzchnie

1. nawierzchnia ścieżek parkowych- górna warstwa ścieralna w kolorze żółto- szarym z mieszanki
kruszywa o uziarnieniu 0/5mm z dodatkiem 4-8mm mielonego granitu jako warstwa posypowa 
w trakcie końcowej pielęgnacji 

2. obrzeża betonowy chodnikowy w kolorze szarym 8x30x100 
3. nawierzchnia z drobnej kostki betonowej w kolorze grafitowym w miejscu pod ognisko
4. nawierzchnia z kraty trawnikowej na samochody osobowe

1.3.1.4. Wyposażenie i urządzenia zabawowe

1. Stopy fundamentowe betonowe, pod  mastki nad rowami
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URZĄDZENIA PARKOWE 

Ławka z oparciem typu  SEKWANA 0124 - 23 szt.

kosze na śmieci- 23 szt.  

LEŻAKI MIEJSKIE BARCELONA 1301- 7 szt. 

Stojak na rowery tupu reset- 5 szt.

mostki drewniane nad rowami- 2 szt

pomost pływający- 1 szt.

 

Urządzenia na placu zabaw należy montować zachowując między nimi odpowiednie strefy 
bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi producenta!!!

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót 

REWITALIZACJI PARKU W DOMECKU  ZLOKALIZOWANEGO W DOMECKU  UL. WOLNOŚCI DZ. NR  
240, 241, 242, 554/243,  K. M. 5  

1.4.2.    Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

1. Nr SST-B-01 Roboty rozbiórkowe
2. Nr SST-B-02 Roboty ziemne
3. Nr SST-B-03 Roboty żelbetowe
4. Nr SST-B-05 Podbudowa z kruszywa łamanego
5. Nr SST-B-06 Nawierzchnie
6. Nr SST-B-07 Obrzeża betonowe
7. Nr SST-B-08 Wyposażenie i urządzenia parkowe

1.4.3. Przedmiar robót- do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacja techniczną

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 

1.5. Definicje i skróty

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
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konserwacji.

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia 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 - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanierobót budowlanych innych niż
budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu-także dziennik
montażu.
Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Książka Obmiarów- akceptowany przez zarządzającego realizacja umowy rejestr z
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone- z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
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również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Istotne wymagania - 
oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych
Zarządzający realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

2.       PROWADZENIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt..
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje teren   REWITALIZACJI PARKU W DOMECKU  ZLOKALIZOWANEGO W 
DOMECKU  UL. WOLNOŚCI DZ. NR   240, 241, 242, 554/243,  K. M. 5  

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
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1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4.
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w

cenę umowną.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

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 określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 
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.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacja umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

2.3.2. Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robćt. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać:
Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót.

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.
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2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowa. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Napgo podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodne z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczania robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał,

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

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
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Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

2.4.2. Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżącci zapisywane do
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają też: a)
dokumenty wchodzące w skład umowy;protokoły 
przekazania placu budowy wykonawcy;

b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
c) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
d) protokoły odbioru robót;
e) opinie ekspertów i konsultantów;
f) korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy

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

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1. Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

♦ Rysunki robocze
♦Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
♦ Dokumentacja powykonawcza

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 
nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia maja moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń.
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4.2. Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i
urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych.

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynikłych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy zarządzający realizacją umowy będzie przeprowadzać badania materiałów,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a) Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania badań,

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych miejsc, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót.

4.3. Atesty materiałów i urządzeń

Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną
dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także
spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać
cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy
zharmonizowane.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby
winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów:

1. europejskiej aprobaty technicznej
2. wspólnych specyfikacji technicznych,
3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie
4. norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy

zharmonizowane,
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe,
6. Polskich Norm,
7. polskich aprobat technicznych

Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wystawioną 
przez ITB.

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez zarządzającego realizacją umowy. Jeśli zarządzający 
realizacją umowy zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez zarządzajcego 
realizacją umowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez zarządzającego realizacją mowy. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę.

5.   SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji technicznej 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
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dotyczącymi jego użytkowania.
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

6. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
zarządzającego realizacją umowy..
Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji technicznej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym
umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

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 pełna kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zarządzający realizacją umowy może zażądać od
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich vykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
techniczne.
 
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.
Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przezwykonawcę 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 szczegółowych specyfikacjach
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy.
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.

8.    OBMIARY 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
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru Robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy.
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, w całym 
okresie trwania robót.
8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym ocbiorem odcinków 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 wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawnewydawane 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 robót. Najważniejsze z nich to:

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.-o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.- o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.- o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

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

późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. pz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163)
wraz z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r- w sprawie systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r- w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r- w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D:. U. Nr 169, poz. 1650).

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20CB r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r- w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r- zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
10.4. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w p.10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opientowanych urządzeń lub
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-B-01 CPV 45110000-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE USUNIĘCIE     GRUZU
Z TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i usunięcia gruzu oraz materiałów rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
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realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych wraz z 
usunięciem gruzu i materiałów rozbiórkowych w trakcie prowadzenia prac dla  REWITALIZACJI 
PARKU W DOMECKU  ZLOKALIZOWANEGO W DOMECKU  UL. WOLNOŚCI DZ. NR   240, 241, 242, 
554/243,  K. M. 5  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac rozbiórkowych i przygotowawczych przewiduje się wykonanie następujących 
robót:

6. Mechaniczne oraz ręczne rozebranie fragmentów nawierzchni   ziemnych
7. Mechaniczne rozebranie koniecznych fragmentów istniejącej górki
8. Wycinka i pielęgnacja drzew 
9. Usunięcie i wywóz elementów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 

ustaloną przez wykonawcę 
10. Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 51 na odległość ustaloną przez wykonawcę

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozebraniem elementów i usunięciem
gruzu i materiałów rozbiórkowych: rozbiórka elementów, załadowanie na środki transportowe,
wywiezienie środkami transportowymi na miejsce składowania gruzu i odpadków, oczyszczenie
terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6.       Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

3. Nie występują.

4. SPRZĘT

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg uznania wykonawcy po akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy.

4. TRANSPORT

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce
rozładunku. Stanowią one własność wykonawcy i powinny być sukcesywnie wywożone 
poza teren budowy. Odległość transportu materiałów rozbiórkowych, gruzu- określa 
wykonawca robót.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.       Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2.1.

Roboty rozbiórkowe prowadzić z rozporządzeniem Mnistra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.       Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.       Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.7.2.     
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest:

1 m2 rozebranej nawierzchni z kostki betonowej
1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy  
1 m (metr bieżący) rozebranych obrzeży betonowych
1 m3 (metr sześcienny) usunięcia piasku wraz z wywiezieniem na odległość ustaloną
przez wykonawcę
1 m3 gruzu, materiałów rozbiórkowych.

8.    ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podmo w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.9.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

♦ Ostrożne rozebranie, wykucie elementów z odniesieniem i ułożeniem na wskazanym miejscu.
♦ Załadowanie gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórek na środki transportowe
♦ Wywiezienie z terenu budowy gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórek ma miejsce

rozładunku, składowania materiałów odpadowych: odległość transportu kalkuluje wykonawca
robót,

♦ Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.

♦ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST-B-02

KOD CPV 45111200

ROBOTY ZIEMNE I

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem koryt,wykopów w obrębie
placu budowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem koryt pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni, wykonaniem 
wykopów , usunięciem warstwy ziemi w trakcie prowadzenia REWITALIZACJI PARKU W DOMECKU  
ZLOKALIZOWANEGO W DOMECKU  UL. WOLNOŚCI DZ. NR   240, 241, 242, 554/243,  K. M. 5  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót ziemnych w gruntach nie 
skalistych kat. III-IV.
Przewiduje się wykonanie następujących robót:

1. Koryta wykonywane ręcznie  

2. Wykopy ręczne wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z odspojenem gruntu i 
transportem urobku taczkami na odległość do 10 m
3. Wykopanie dołów  
4. Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów- Roboty ziemne wykonywane koparkami

przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z
transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość ustaloną przez
wykonawcę, grunt kat. I-III

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe iżyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5.

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni -wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki -wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.

Przed   przystąpieniem   do   wykonania   robót   ziemnych   należy   zakończyć   wszelkie   
roboty przygotowawcze.
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy 
chronić przed   dopływem   wody.   Wszelkie   koszty   związane   z   zabezpieczeniem   
wykopów   przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcęw trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.    MATERIAŁY

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (grunt), do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

  

3.    SPRZĘT 3.1.       Ogólne wymagania 

dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:
* odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zganiarki, równiarki,

urządzenia do hydromechanizacji itp.),
* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
* sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału)Odległość 
transportu - określa Wykonawca robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywań ia robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2.1.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/■ 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i -3 
cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
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Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a także przy użyciu narzędzi ręcznych. 
Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując 
skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
pozostać o strukturze nienaruszonej. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie 
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi 
nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnieni. Jeżeli w skutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

Źródła wody odsłonięte pizy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:
- przy zagęszczaniu ręcznym- 20 cm,
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
- przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych- 60 cm.

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w 
wykopach
i

miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem
konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika 
zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 
zaproponuje Wykonawca przedstawia do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Przed 
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przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 
robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne 
dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: a.) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich 
właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) zabezpieczenie wykopów przed nawodnieniem w czasie wykonywania robót,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wyżej określonych wymagań.

6.3. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia 
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do 
głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy 
zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 
ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robót.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest:

1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych koryt określonej głębokości
1 m3 (metr sześcienny) wykonania wykopów
1 szt (sztuka) wykopania dołówo pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,6 m
1  m3 (metr sześcienny) odwiezienia ziemi środkami transportowymi - odległość
wywozu określa wykonawca

8.    ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.9.

Cena wykonania robót ziemnych obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu,
- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,
- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu
- zagęszczenie powierzchni wykopu do widkości podanej w SST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 
właściwych
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wskaźników zagęszczenia
- wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie.

9.    PRZEPISY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności:

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

2. PN-B-04452     Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4. PN-B-04493     Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B-03

ROBOTY ŻELBETOWE

KOD CPV -  45262300-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących robót betoniarskich, które zostaną wykonane w ramach: REWITALIZACJI PARKU W 
DOMECKU  ZLOKALIZOWANEGO W DOMECKU  UL. WOLNOŚCI DZ. NR   240, 241, 242, 554/243,  K. 
M. 5  

1.2  Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. Dotyczy 
wykonania następujących elementów konstrukcyjnych:
      - ław fundamentowych 

1.3. 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 
Cement

- 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 nie wyższej niż C16/20, marki „35" - do betonu klasy wyższej niż C16/20

-  wymagania dotyczące składu cementu, wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto
zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

- opakowanie, cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK
co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.  

Kruszywo
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-  rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające
wymaganiom normy PN-B-06712/Al:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa
niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
a). 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
b). 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 ziaren 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 0-2mm.

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

- nasiąkliwość nie większa jak 5%,
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od

20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne dla betonu podane zostały w PN-EN 206-1:2003

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 g/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
Środki do transportu betonu:

- 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.

Czas transportu i wbudowania.
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.

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:

- dla elementów konstrukcyjnych - 1 m3 wykonanej konstrukcji,
- dla podbetonu  - 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie  roboty  betonowe  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  wg  zasad  podanych
powyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zawartą umową.

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-B-03002/Az2:2002 – Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B-04

KOD CPV 45230000

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach wykonania podbudowy z
kruszywa łamanego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem podbudowy z kruszywa łamanego wykonywanej pod nawierzchnie   w ramach 
REWITALIZACJI PARKU W DOMECKU  ZLOKALIZOWANEGO W DOMECKU  UL. WOLNOŚCI DZ. 
NR   240, 241, 242, 554/243,  K. M. 5  

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
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• podbudowy piasek średnioziarnisty  10 cm, 20 cmpodbudowa z tłucznia
/kamienia łamanego 0/31.5- 15 cm

• kruszywo łamane /frakcja 0,5-5 mm
• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie /frakcja 4-31,5 mm/
• mieszanka żwirowa lub tłuczniowa frakcji 0,32- 0,45 mm stabilizowana 

mechanicznie- 25 cm

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe iżyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych
robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.

1.6.       Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
2. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części

opracowania
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części

opracowania.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są:

• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,
• woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla materiałów

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PNB-11112:
• tłuczeń od 0/31,5 mm,
• kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
• kruszywo do klinowania- kliniec od 4 mm do 20 mm.

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112., określonymi dla:
• klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej,
• klasy II i III        - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 
gatunku co najmniej 2.
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Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia  
• rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
• walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
• walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego

klińcem,
• szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru Mińca,
• walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
• przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.1. 

Przygotowanie podłoża

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna
być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. W przypadku zastosowania 
pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej albo
odsączające, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony 
wzorem:gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
odsączającej,

c/85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami określonymi w
niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, pry użyciu układarki 
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albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna 
być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, 
albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Kosz napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,-5
cm.
Na powierzchniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją + 0,5 %.

Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm.

Ukształtowanie osi podbudowy

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niżt 5 
cm.

Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Nośność podbudowy

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN64/8931-02.
7.    OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

24



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa 
łamanego określonej grubości.

8.    ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w OgólnpSpecyfikacji 
Technicznej p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami 
zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi 
tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy 
obejmuje: •     prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze,

oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
rozłożenie kruszywa,
zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w speyfikacji
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót

.    PRZEPISY ZWIĄZANE 9.1. Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-05

KOD CPV 452120000

NAWIERZCHNIE 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach wykonania nawierzchni 
sztucznych   na placu zabaw 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni sztucznej   w trakcie REWITALIZACJI PARKU W 
DOMECKU  ZLOKALIZOWANEGO W DOMECKU  UL. WOLNOŚCI DZ. NR   240, 241, 242,
554/243,  K. M. 5  

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
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W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- nawierzchnia ścieżek parkowych- górna warstwa ścieralna w kolorze żółto- szarym z mieszanki 
kruszywa o uziarnieniu 0/5mm z dodatkiem 4-8mm mielonego granitu jako warstwa posypowa w 
trakcie końcowej pielęgnacji
- nawierzchnia boiska do piłki ręcznej- piasek płukany bez zawartości części pylastych i iłów o 
uziarnieniu- 0,2-2 mm
- obrzeża betonowy chodnikowy w kolorze szarym 8x30x100 
- nawierzchnia z kraty trawnikowej w miejscach postojowych

Określenia podstawowe i użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
lub aprobatami oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano wOgólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nawierzchni sztucznej 
wylewanej na placach zabaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót 
oraz ich zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
2. Świadectwa jakości przedstawione pizez producenta wyszczególnione w dalszej części

opracowania
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części

opracowania.

2.    MATERIAŁY

2.1.       Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4.

Nawierzchnie winny być wyrobami budowlanym dopuszczonymi do stosowania w oparciu o 
art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe 
zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane. W przypadku braku 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spełniać 
wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów:
1 . europejskiej aprobaty technicznej
2 . wspólnych specyfikacji technicznych,
3 . Polskich Norm przenoszących normy europejskie
4 . norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy

zharmonizowane,
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe,
6. Polskich Norm,
7. polskich aprobat technicznych
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" 
wystawioną przez ITB.

3. SPRZĘT

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Tam gdzie jest to technologicznie konieczne należy zastosować specjalistyczny sprzęt zgodnie z

instrukcjami producenta.

4. TRANSPORT

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

5. WYKONANIE ROBÓT

 

Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym obrzeżem betonowym z elastyczną 
nakładką wykonaną z granulatu gumowego. Elastyczna nakładka obrzeża powinna mieć grubość 
min.4cm.

 Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz 
przy braku opadów atmosferycznych. 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa 
upadków z żądanej wysokości. 

5.1.   Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane nawierzchnie sportowe.

Warunki zewnętrzne niezbędne do wykonania i użytkowania nawierzchni: zgodnie z dokumentacją 
producenta dla transportu, składowania, montażu oraz użytkowania i konserwacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały 
oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je do 
akceptacji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni sztucznej wylewanej 
określonej grubości.
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8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.9.
Zgodnie z zapisami punktu 9 Ogólnej Specyfikacji Technicznej sposób dokonywania odbiorów i
płatności reguluje umowa.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem dokumenty wypełniające wymogi art. 5 
ustawy o wyrobach budowlanych oraz spójne z nimi instrukcje transportu, składowania, 
wykonania, użytkowania i konserwacji. Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni posiadających 
"Rekomendację techniczną wystawioną przez ITB. Pozostałe przepisy podano w punkcie 10 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej

PN-EN 1177:1999         Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-B-06

KOD CPV 45230000

OBRZEŻA BETONOWE, ELASTYCZNE

1.    PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.       Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych zwykonaniem obrzeży betonowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem obrzeży betonowych w trakcie   REWITALIZACJI PARKU W DOMECKU  
ZLOKALIZOWANEGO W DOMECKU  UL. WOLNOŚCI DZ. NR   240, 241, 242, 554/243,  K. M. 5
Ustalenia te obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obrzeży
betonowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem
robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe iżyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem obrzeży
betonowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
2. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części

opracowania
3.   Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4.

2.2. Materiały stosowane przy ustawianiu obrzeży

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu obrzeży betonowych są: 

2.2.1. Obrzeża betonowe

Obrzeża betonowe  powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać warunki zawarte w 
normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Każda dostarczona partia obrzeży 
betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton użyty do elementów 
prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością < 4% oraz 
mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN75B-06250. Obrzeża należy 
składować w pozycji wbudowania. Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w 
sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem 
ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.  

2.2.2. Cement

Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać 
wymaganiom
normy
PN-88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN79B-06711.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZĘT

3.2.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 
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Roboty należy wykonywać ręcznie.4. TRANSPORT

4.2.   Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.1. Transport obrzeży betonowych

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy 
układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto
należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

5.2. Ustawienie obrzeży betonowych

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeże należy wykonać 
zgodnie z normą PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny od odpowiadać wymiarom obrzeża 
w planie. W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeża o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej o grub. 5 cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. 
Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem zaprawą 
należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały 
oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i predstawić je do 
akceptacji.

6.2. Ocena prefabrykatów

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2 należy wykonać 
jednorazowo dla każdego miejsca wbudowania .

6.3. Sprawdzenie przygotowania podłoża

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeże wykopów póega na ocenie:
• wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ± 2% w stosunku do

wymaganego,

• szerokości dna wykopu, z tolerancją ± 1 cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzeży

Sprawdzaniu podlega:
• odchylenie linii obrzeży w planie- max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde

100m),
• odchylenie niwelety- max. ± 1 cm (na każde 100m),
• równość górnej powierzchni obrzeży- tolerancja prześwitu pod tatą 3-metrową <

1cm (na każde 100m),
• dokładność wypełnienia spoin wymagane wypełnienie całkowite (na każde 1Cm).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
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Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarową jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego obrzeża betonowego.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją 
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki 
pozytywne.

Cena 1 m wykonanego obrzeża betonowego obejmuje: 
prace pomiarowe, przegotowanie robót, 
dostarczenie potrzebnych materiałów, 
wykonanie wykopu pod obrzeża, ustawienie 
obrzeży betonowych,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem z jego ubiciem, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową, pielęgnacja spoin wodą, 
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1.Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności:

1. PN-88/B-06250     Beton zwykły.
2. PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
3. PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
4. BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie.
5. BN-80/6775-03/04      Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingowi

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-07

KOD CPV 29835000

WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA PARKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostarczeniem i montażem wyposażenia 
urządzeń zabawowych na placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wyposażenia i urządzeń zabawowych, które 
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zostaną dostarczone i zamontowane w trakcie REWITALIZACJI PARKU W DOMECKU  
ZLOKALIZOWANEGO W DOMECKU  UL. WOLNOŚCI DZ. NR   240, 241, 242, 554/243,  K. M. 5  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Przewiduje się dostarczenie i montaż następujących urządzeń:

 Stopy fundamentowe betonowe, - ręczne układanie betonu B15

Dostarczenie i montaż wraz z fundamentowaniem -   

URZĄDZENIA PARKOWE:

Ławka z oparciem typu  SEKWANA 0124 - 23 szt.

kosze na śmieci- 23 szt.   

Stojak na rowery tupu reset- 5 szt.

mostki drewniane nad rowami- 2 szt

pomost pływający- 1 szt. 
  

Ilość urządzeń zgodnie z dokumentacją.
Urządzenia należy montować zachowując między nimi odpowiednie strefy bezpieczeństwa – zgodnie 
z wytycznymi producenta!!!

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe i użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z dostarczeniem i montażem urządzeń
zabawowych i wyposażenia placu zabaw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą 
specyfikacją winny mieć pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji 
niniejszego zamówienia. Powinny także spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o 
wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi 
Normami przenoszącymi normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
wyroby winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów:

1. europejskiej aprobaty technicznej
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2. wspólnych specyfikacji technicznych,

3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie
4. norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy

zharmonizowane,
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe,
6. Polskich Norm,
7. polskich aprobat technicznych

Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną"
wystawioną przez ITB.
Wszystkie wyroby muszą odpowiadać wymogom dla uzyskania certyfikatu znaku
bezpieczeństwa wydanego przez COBRABiDBBC. Winny być wykonane z materiałów
najwyższej jakości. Elementy metalowe powinny być ocynkowane metodą ogniową lub
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie śruby łączące elementy winny być również ze stali
nierdzewnej.
Ponadto musi je cechować wysoka odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz-
słońce- śnieg), wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia- 
obciążenia).UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie elementów małej architektury innych firm 
niż elementy podane w projekcie i niniejszej specyfikacji, jeśli wybrane zamiennie elementy 
będą spełniać:

• będą tożsame pod względem materiałowym, pod względem rodzaju impregnacji i
zabezpieczeń antykorozyjnych ,

• będą tożsame pod względem wymiarów (wys., szer. głęb. dł.)
• będą tożsame pod względem formy i kolorystyki,
• będą zgodne z normami podanymi w pkt 9.

3. SPRZĘT

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg instrukcji producenta.

4. TRANSPORT

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Transport elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi,
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu elementy małej architektury muszą być zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.       Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2.1.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłożu, tzn. powinny

posiadać stopy betonowe, których wykonanie ustala producent.

Montażu urządzeń dokonuje producent lub firmy posiadające przeszkolenie i uprawnienia w 

tym zakresie.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Kontrola
w czasie montażu urządzeń zabawowych i komunalnych polega na sprawdzeniu:

• zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową,
pod względem rozmieszczenia, ilości,

• jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy,
zgodności kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 
ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robót.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest:

♦   1 szt (sztuka) dostarczonych i zamontowanych urządzeń

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.9.

9.    PRZEPISY 

ZWIĄZANE 9.1.      

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN).
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