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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dotyczy: Budowa placu zabaw  przy Zespole
                 Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie
                 na dzia ce nr ew. gruntu 508

Inwestor: Urz d Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów

Bran a : - Roboty budowlane

Kod CPV:

  Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego S ownika Zamówie - CPV

1. Roboty ziemne - 45111200-0
2. Wznoszenie ogrodze  – 45342000-6
3. Drogi, chodniki – 45233220-7; 45233222-1

Opracownie :

marzec- 2013r
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na: ,,Budow  placu zabaw w Gniewoszowie przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym  ”.

ZAWARTO  OPRACOWANIA
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT
3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4. SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE

POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH
5. UWAGI KO COWE

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Plac zabaw  zlokalizowany b dzie na dzia ce nr ew. 508 w Gniewoszowie gm.
Gniewoszów .

Zakres robót to:

-roboty ziemne – korytowanie, wykonanie nawierzchni z piasku

-ogrodzenie terenu placu zabaw

-cz ciowe utwardzenie terenu – chodniki z kostki brukowej

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

Dzia ka na której zlokalizowany jest budynek dost pna jest poprzez wjazd od strony

ul Konopnickej i ul. Krótkiej. Na terenie obiektu jest dost p do wszystkich  niezb dnych
sieci.
W trakcie prowadzenia robót szczególn  uwag  nale y zwróci  na pracowników.
Podr czny magazyn mo e by  ustawiony na terenie dzia ki.
W ramach urz dzenia placu budowy wykonawca zobowi zany jest po zako czeniu
prac do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszej   ogólnej   specyfikacji  technicznej   (OST)   s wymagania  ogólne dotycz ce
wykonania i odbioru robót jak w pkt. 1

3.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owych
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specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
wymienionych robót

3.3. Zakres robót obj tych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych
szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót.

3.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST .
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowi
cz  umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow
i SST. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne   s   odchylenia  w   ramach   okre lonego   przedzia u   tolerancji.   Cechy   materia ów
i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy
materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp yn o to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji
trwania kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa si  przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przej ,
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  umown .

3.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wyka czania robót Wykonawca b dzie:

- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy;
- b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a
wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu
dzia ania.



4

3.4.6. Ochrona przeciwpo arowa.

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie ca ego placu budowy.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie
dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego
okre lonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i
higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga
okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie umownej.

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót .
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane
do robót od daty ich rozpocz cia do daty zako czenia.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materia y.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek
ród a.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

3.6. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b  gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed u yciem sprz tu.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy,
zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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3.7. Transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniami  Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz cych przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robót
Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   umow    oraz   za  jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  , je li wymaga  b dzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione b  przez Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za
ich dok adno .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki
bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwesti .
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u
ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jako ci robót

3.9.1. Zasady kontroli jako ci robót.
Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system  kontroli, w czaj c personel,  laboratorium,  sprz t,  zaopatrzenie  i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badania materia ów oraz robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj  wa  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm okre laj cym procedury bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
wykonawca.

3.9.2. Pobieranie próbek.
Próbki b  pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru b dzie mia  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan
przez wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty bada  pokrywa
Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrób budowlany musi by  oznakowany:
CE / system europejski, albo Znakiem budowlanym / system krajowy/. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj  w/w oznaczenia.
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3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:
- protokó  przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale .
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty    budowy    b     przechowywane    na    terenie    budowy    w    miejscu    odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawione
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

3.11. Odbiór robót

3.11.1.Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
-odbiorowi cz ciowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbiór cz ciowy.

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót - roboty zanikaj ce. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót :
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilo ci,
jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do ostatecznego odbioru b dzie stwierdzona
przez Wykonawc  z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiór ostateczny  robót  nast pi  w terminie  ustalonym  w warunkach   umowy,   licz c od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokó  ostatecznego
odbioru robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
- certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów i urz dze ,
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót ”.
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II. SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
         BRAN A  BUDOWLANA

1. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie robót ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem. W zakres tych robót
wchodz :.

- Korytowanie ziemi na g boko  20cm, wyprofilowanie pod a gruntu rodzimego.
- Nasypanie w miejsce korytowania  nawierzchni z piasku gr. 20cm

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania, ich zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y
2.1. Do wykonania robót ziemnych materia y nie wyst puj  poza wykonaniem
Do wykonania podk adu nale y stosowa  piasek zwyk y.

3. Sprz t
Roboty powinny by  wykonane mechanicznie .
Roboty ziemne mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu.

4. Transport
Istnieje mo liwo  rozplantowania ziemi z wykopów w miejscu

wskazanym przez Inwestora

5.    Wykonanie robót
Korytowanie

Przed przyst pieniem do wykonywania korytowania przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno
rz dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji  konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.
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6. Kontrola jako ci robót
6.1. Korytowanie
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny

obejmowa : zgodno  wykonania robót z dokumentacj  prawid owo  wytyczenie
robót w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w pod u wymiary
korytowania zabezpieczenie i odwodnienie korytowania.

6.2. Wykonanie
nawierzchni
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie pod a
materia  u yty na podk ad
grubo  i równomierno  warstw podk adu

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi s :
- korytowanie - [m2]
- podk ady  - [m2]
- zasypki - [m3]
- transport gruntu - [m3] z uwzgl dnieniem odleg ci transportu.
-
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te specyfikacj  podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa p atno ci
- Wykopy - p aci si  za m2 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu korytowania,
odspojenie gruntu ze z eniem na odk ad lub za adowaniem na samochody i odwiezieniem;

Wykonawca we w asnym zakresie lub w uzgodnieniu z Inwestorem ustali miejsce odwozu mas
ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl dnieniem wykonania cianek szczelnych.
- Wykonanie podk adów- p aci si  za m2 podk adu po zag szczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materia u
uformowanie i zag szczenie podk adu z wyrównaniem powierzchni.

10. Przepisy zwi zane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty

ziemne. Wymagania ogólne. PN-86/B-02480 Grunty
budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis
gruntów. PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-
77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia
gruntów. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne.
Roboty ziemne

2.   Drogi i chodniki – CPV 45233220-7; 45233222-1

2.1. Betonowa kostka brukowa i obrze a betonowe- wymagania

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .

2.3. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna
by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza  2 mm dla kostek
o grubo ci < 80 mm.

2.4. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej
grubo ci s  produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz :
- na d ugo ci ± 3 mm,
- na szeroko ci ± 3 mm,
- na grubo ci ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i br zowy.
Obrze e – betonowe o wymiarach 100x20x6cm - kolor szary
2.5. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy 1. Tablica
1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto

I Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej a) rednia z sze ciu kostek b) najmniejsza
pojedynczej kostki

60
50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

2 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-
06250
[2]: a) p kni cia próbki b) strata masy, %, nie wi cej ni  c)
obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do
wytrzyma ci próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak
5
20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wi cej ni

4

2.6. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych
2.7. Cement

Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni szej ni
„32,5". Zaleca si  stosowanie cenieniu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-
19701 [4]. 2.3.2.  Kruszywo do betonu

      Nale y stosowa  kruszywa mineralne   odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712
Uziemienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za onych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
   2.8. Woda

Woda powinna by  odmiany „I " i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [5],
   2.9. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z recept  laboratoryjn .

Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz  nasi kliwo  i wi ksz
odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce Irwa e wybarwienie. Powinny to by  barwniki
nieorganiczne.

2.10.  SPRZ T

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST  „Wymagania ogóine" pkt 3.

 Sprz t do wykonania chodnika z kostki brukowej
Ma e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa

mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich enia.

Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego.

2.11. TRANSPORT

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt 4.

. Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzyma ci betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne
urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanic.

Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

2.12. WYKONANIE ROBÓT

 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt 5.

Koryto pod chodniki
Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

pod nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST 04.01.01 „Koryto wraz  profilowaniem i
zag szczeniem pod a". Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy n i  0,97 wed ug normalnej
metody Proctora.

Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na
wykonywa  bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

 Podsypka cementowo-piaskowa
Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka

powinna by  zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

 Warstwa ods czaj ca

Je eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa ods czaj ca, to
jej wykonanie powinno by  zgodne z warunkami okre lonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i
odcinaj ce".

       Uk adanie chodników z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego

wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.
Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy

kostkami wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika,
gdy  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych
kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od
kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni .

Chodnik z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji -mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.

3. Ogrodzenie - z paneli systemowych.   [CPV 45342000-6]

3.1.Wykopanie do ów o wym. 0,30x0,30m  i g boko ci 0,70m  pod fundament s upków
ogrodzeniowych

3.2.Zakupi  gotowe panele , s upki ogrodzeniowe i akcesoria.

3.3.Zakupi  systemowe furtki szer. 1,00m wys. 1,50m

Panele i furtka malowane proszkowo w kolorze zielonym o wysoko ci 1,52m d ugo ci 2,50m, s upki o
przekroju 2x60x40, wysoko  s upka 2,40m, drut paneli poziomy i pionowy fi 4mm, wymiar oczka
50x200mm akcesoria-obejmy mocuj ce, za lepki na s upki itd., Panel bez ostrych zako cze  w cz ci
górnej.
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Monta  ogrodzenia wykona  zgodnie z instrukcj  producenta

Przyk adowy schemat monta u panela ze s upkiem z zastosowaniem rub mocuj cych,
 tzw. "motylków".

Monta  paneli ogrodzeniowych .
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4. Minimalne wymagania dotycz ce urz dze   i materia ów placu zabaw

Wykona  betonowanie fundamentów z betonu B 20 – g boko  posadowienia dla
urz dze  zabawowych – 50cm, dla awek  i koszy na mieci 20cm

4.1. Tablica informacyjna - Regulamin placu zabaw – Wymiary – (wys.x szer.x d .)1,90x0,04x0,48m,
Materia : profile metalowe 40x40, ocynkowane ogniowo i malowane wg RAL, zwie czenie wykonane
z blachy lub p yty HDPE/HPL obwiedzionej profilem lub rurk ,

4.2. Piaskownica – Wymiary - 298x340, wysoko  ca kowita 34cm, Materia : Konstrukcja- stal (np.rury
88,9mm ocynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo; cianki i siedzisko – P yta polietylenowa
HDPE odporna na dzia anie warunków atmosferycznych,

4.3. Zestaw Dwie Wie e – Wymiary - 3,30x3,34x4,50, Elementy sk adowe zestawu: wie a z dachem,
wie a bez dachu z balkonem, lizg Hp=1,00m, trap ze ciank  wspinaczkow , mostek linowy l=1,50m,
rura stra acka h=2,30m, chor giewka opcjonalnie,

4.4. Zje alni ze schodami h=1,60m – Wymiary - 2,40x0,90x4,00m; Materia : Metal – s upy pionowe
z profili metalowych, schody-metalowe z ok adzin  antypo lizgow , zje alnia-boki metalowe
malowane proszkowo, cz lizgowa z blachy nierdzewnej,

4.5. Hu tawka wahad owa  2 osobowa – Wymiary – 2,65x4,51x1,24m. Materia : Konstrukcja – stal
nierdzewna, cuchy o krótkich ogniwach ocynkowane, zawiesia ze stali nierdzewnej z yskami
kulkowymi, wype nienia z p yty HDPE/HPL, siedziska 1szt. koszykowe dla ma ych dzieci, 1szt.
gumowa deseczka,

4.6. Hu tawka wagowa 4 osobowa – Wymiary – 1,00x0,41x3,00m; Materia : Konstrukcja stojaka –
upy ze stali malowane proszkowo, belka pozioma metalowa ocynkowana ogniowo, malowana

proszkowo, os obrotu na yskach tocznych, uchwyty metalowe, siedziska ze sklejki lub z HDPE,
odboje z kszta tki gumowej,

4.7. Bujak – Wymiary – 0,83x0,5x0,72; Materia : Konstrukcja stal nierdzewna; siedzisko z p yty HDPE

4.8. awka z oparciem – Wymiary – 1,25x0,72x2,00m; Materia : stal - boki z profila , siedzisko
i oparcie  ze sklejki lub desek obwiedzione np. rurk  fi 30mm,

4.8. Kosz na mieci 40 litrów  – Wymiary – do uzgodnienia, Materia : stal malowana proszkowo, kube
z blachy, malowany proszkowo, daszek z blachy, malowany proszkowo.

opracowa


