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1.

Zagadnienia ogólne.

1.1.

Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem
Placu rekreacyjnego i placu zabaw określa następujące wymagania w zakresie:
• właściwości materiałów
• sposobu i jakości wykonania robót
• odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.
1.2.

Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na
podstawie:
• przedmiaru robót
• wizji lokalnej w terenie
• uzgodnień z Zamawiającym.
1.3.

Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim
przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania
inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii
wykonywania robót.
Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących
przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.
1.4. Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.
Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do
podstawowych obowiązków Wykonawcy.
1.5.

Dokumentacja projektowa.

Wykonawca robót , przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzić
dokumentację techniczno – projektową pod względem możliwości technicznych
realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiałów i urządzeń
zgodnych ze specyfikacją techniczną dokumentacji projektowej.
1.6.

Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym
wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwiązań projektowych.
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W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian
poza następującymi przypadkami:
• gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
• gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i
zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji
projektowej.
1.7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz
wymagania.
Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:
• dokumentacji
• przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )
• Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177
• aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie
wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie
1.8.

Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:
• pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót
• dokumentacja powykonawcza
• posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe
• aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do
obrotu i stosowania w budownictwie
• uporządkowanie terenu realizacji zadania
1.9.

Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję
odbiorową.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego
robót i podpisuje go.
Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i
wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.
2. Roboty ziemne.
2.1. Wstęp.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych wykonywanych ręcznie i mechanicznie.
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2.2. Materiał:
•

Ziemia urodzajna

2.3. Sprzęt i maszyny:
•
•
•

Łopaty, szpadle, grabki
Taczka
Koparka , spycharka

2.4. Transport:
•
•

Samochód samowyładowczy
Samochód skrzyniowy

2.5. Wykonanie, zakres robót:
W celu wykonania robót zgodnie z projektem zagospodarowania należy wykonać
następujące roboty ziemne:
• nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej grubości 15 cm w miejsca montażu
nowych urządzeń zabawowych celem wyrównania terenu o pow. ok. 50 mkw.
2.6. Odbiór materiałów.
Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio
przed rozładunkiem na placu.
2.7. Odbiór robót.
Odbiór końcowy – robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów
związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia
Wykonawcy robót .
3.

Roboty montażowe.

3.1. Wstęp.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych,
rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury.
3.2. Materiał:
3.2.1. Zestaw zabawowy zjeżdżalnia z zadaszeniem szt. 1 składający się z :
- wieży o konstrukcji drewnianej wykonanej z bali z dachem dwuspadowym oraz
metalową zjeżdżalnią o dł. 220 cm, ślizg z blachy chromoniklowej, metalowej
drabinki wejściowej
- podłogi wykonane są ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
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3.2.2.Huśtawka podwójna – 1 szt.
Wykonana z bali drewnianych. Kotwiona do podłoża- fundamenty 4x50x40x80.
Zawieszenie wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej średnicy 6 mm, w górnej części
zakończone krętlikami zapobiegającymi skręcaniu się łańcucha. System mocowania do
poprzeczki górnej wykonany jest z teflonu oraz stali nierdzewnej nie wymagającej
konserwacji. Siedzenie kubełkowe lub drewniane
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane są metoda ogniową i malowane lakierami
akrylowymi w kolorze RAL 3020. Wszystkie elementy drewniane impregnowane
ciśnieniowo.
3.2.3. Huśtawka ważka pojedyncza – 2 szt.
Podpora huśtawki wykonana z bali struganych impregnowanych ciśnieniowo. Oś
huśtawki wykonana na bazie łożysk stożkowych nie wymagających konserwacji,
siedzenia wykonane są z drewna .
3.2.4.Sprężynowiec - Konik – 2 szt.
Wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości 20 mm laminowanej kolorowym
tworzywem, związane trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym za
pomocą stalowej sprężyny średnicy 21 cm malowanej proszkowo.
3.2.5.Piaskownica 3,00 x 3,00 m – 1 szt.
Wykonana jest z desek struganych impregnowanych ciśnieniowo, zakotwiona do
podłoża.
Uwaga !
Na placu zabaw winien zostać umieszczony regulamin placu zabaw jako
piktogram graficzny i opisowy.
3.3. Sprzęt i maszyny:
•
•
•
•
•
•
•

Łopaty, kilofy, łomy, grabki
Poziomice,
Młotki
Klucze specjalistyczne
Wiertarki i wkrętarki
Ubijaki i zagęszczarki
Taczka

3.4. Transport:
•
•

Samochód skrzyniowy
Samochód samowyładowczy

3.5. Wykonanie i zakres robót.
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa.
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Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze
prowadzenia robót osób niepowołanych.
Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.
Montaż urządzeń od poz.3.2.1. do poz. 3.2.9 dokonać w gruncie na
prefabrykowanych fundamentach żelbetowych.
3.6. Odbiór materiałów.
Należy sprawdzić:
• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi
projektu
• Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź
gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności
zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych
• Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i
zabezpieczenia a/k.

4. Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepisów związanych.
Odbiór końcowy – roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów
związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy
robót.
Inwestor na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję
odbiorową.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowiązek sprawdzenia:
• zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową ( bez zmian )
• zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń
• przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń
• certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B
tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane
wyroby i urządzenia
• posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących
wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie
• czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania
• czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i
terenu w granicach placu budowy
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Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego
robót i podpisuje go.
Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za
zakończone i odebrane roboty
Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiazującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-00.„Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.,,Wymagania ogólne” pkt.1
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST-00.„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 60 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodników stosuje się betonową kostkę brukową o grubości
60 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Chodniki z betonowych kostek
brukowych STD.
08.02.02.
Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Lp. Cechy Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki
60
50
2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 5
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy
nie ni/szej ni/
„32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701
[4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorów
i barwników, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.
2.4. Piasek
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy PN86/B-06712.
2.5. Cement
Cement stosowany do podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement stosowany
do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie mniejszej ni/ ,,35”.
Przechowywanie cementu powinno
spełniać wymagania BN-88/6731-08.
3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.„Wymagania ogólne” pkt 3.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Chodniki z betonowych kostek
brukowych STD.
08.02.02.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.„Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi STWIOR.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
− głębokości koryta:
− o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
− szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej STWiOR.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt
5.5 niniejszej STWIOR:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde
150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz
na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie
rzadziej ni/ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±
0,3%.
7.0. Cena jednostki obmiarowej
7.1.1. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej
obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz oznakowanie robót,
− zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
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.
− wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
− przeprowadzenie powykonawczych pomiarów geodezyjnych,
− uporządkowanie terenu.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
Pelplin, 15.07.2010 r.

Opracował:
Mirosława Sielska
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