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1. Informacje wyjściowe 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptrucku czyli  toru do jazdy na rolkach, rowerze i  deskorolkach - Budżet

Obywatelski. 

1.2. Inwestor

Gmina - Miasto Płock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

1.3. Jednostka projektowania 

BTProject  s.c.  z  siedzibą  w  Poznaniu,  ul.  Sytkowska  43,  60-413  Poznań  oraz  Pracownia  Architektury  Krajobrazu.  Marta

Tomasiak z siedzibą w Kępicach, ul. Wymarzona 6, 77-230 Kępice 

1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu zielonego w dzielnicy Podolszyce w Płocku w ramach zadania

inwestycyjnego  pn.  "Centrum  Sportów  Ekstremalnych  -  budowa  pumptrucku  czyli  toru  do  jazdy  na  rolkach,  rowerze  i

deskorolkach - Budżet Obywatelski". Teren opracowania ma powierzchnię 7442,9676 m² i znajduje się na działkach nr 293/492,

2906/148, 2906/149. 

1.5. Projektowane elementy zagospodarowania terenu  

Projekt zagospodarowania terenu Centrum Sportów Ekstremalnych w dzielnicy Podolszyce przewiduje:

A. Pumptrack czyli tor do jazdy grawitacyjnej 

B. Betonowy tor płaski do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach, etc. 

a) nawierzchnia betonowa

b) poręcze treningowe

C. Plac do wypoczynku

a) ławki

b) kosz na śmieci

c) stojak na rowery

d) tablica informacyjna

D. Nasadzenia zieleni 

a) trawniki

b) łąka kwietna

c) nasadzenia zieleni wysokiej  
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1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu    

Element zagospodarowania Powierzchnia (m2) Powierzchnia (%)

Pumptrack czyli tor do jazdy grawitacyjnej 921,64 12,40%

Betonowy tor płaski do jazdy na rolkach, deskorol-
kach, rowerach, hulajnogach, etc. 775,94 10,40%

Plac do wypoczynku 40,76 0,50%

Łąka kwietna 3211,69 43,15%

Trawnik istniejący do zachowania 2492,94 33,55%

Razem 7442,9676 100%

1.7. Podstawa opracowania specyfikacji 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.

U. z 2013r. poz. 1129 j. t.)

- PKN Katalog Polskich Norm 

- Wspólny Słownik Zamówień   
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2. Szczegółowa charakterystyka i zakres robót budowlanych z uwzględnieniem obmiarów i 

szczegółów technologicznych  

2.1. Rozbiórki i roboty porządkowe  

2.1.1. Rodzaj robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

- 45112711-2: Roboty w zakresie kształtowania parków

Dodatkowe rodzaje robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

- 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

- 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2.1.2. Normy 

Prace nienormowane. 

2.1.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar 

Zakres robót: 

- elementy nawierzchni 

Szczegółowy obmiar:

- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych - 396 m2

- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - 34 m2

2.1.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

Każdorazowo,  kiedy  mowa  jest  o  rozebraniu  jakiegoś  elementu  należy  to  rozumieć  jako  demontaż  lub  wyburzenie  z

wywiezieniem wszelkich elementów poza teren budowy. Miejsce po rozbieranym elemencie  należy zasypać o ile  nie  są tam

projektowane inne elementy,  wyrównać, a teren wokół uporządkować, z resztek pobudowanych. Zniszczone elementy wokół

naprawić,  zrekultywować lub odtworzyć.  Odpady z rozbiórek przekazane zostaną do dyspozycji  Inwestora.  Inwestor wskaże

miejsce  złomowania  lub  dowozu  elementów  w  celu  ich  ponownego  wykorzystania.  Prace  rozbiórkowe  wykonywać  po

zabezpieczeniu drzew na czas budowy.

2.1.5. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji robót  

Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami

technicznymi  i  obowiązującymi  przepisami.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  wykonanie  robót,

zapewnienie  warunków bezpieczeństwa oraz  za metody organizacyjno – techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne

szkody,  które  powstałyby podczas  prowadzenia  robót.  Zagospodarowanie  terenu budowy,  urządzenie  zaplecza technicznego

Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie.  Materiały  z  rozbiórki  są  własnością  Zamawiającego,  które  należy  przekazać

protokołem  dla  przedstawiciela  Zamawiającego  po  zakończeniu  prac  lub  uzyskać  od  Zamawiającego  informację  na  temat

wywozu ww.  materiałów.  Odpady Wykonawca wywiezie  na  wysypisko i  podda utylizacji  lub przekaże do unieszkodliwienia

przedsiębiorstwom posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie ponosząc wszelkie koszty z tym związane.

2.2. Budowa nawierzchni     

2.2.1. Rodzaj robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

- 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- 45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- 45233250-6: Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

- 45233253-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
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- 45233260-9: Drogi piesze

- 45233320-8: Fundamentowanie dróg

- 45233340-4: Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

- 45112720-8: Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

2.1.2. Normy 

Poszczególne roboty oraz wybór materiałów do budowy nawierzchni należy wykonywać zgodnie z następującymi normami:

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

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

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

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

Wspólne wymagania 

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

Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni

PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych

PN-EN 1340, „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.”

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2073, „Elementy stop.”

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2005-03-0975, „Płyta ściekowa betonowa.”

2.1.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar 

Zakres robót: 

- budowa nawierzchni betonowej z dylatacją

Szczegółowy obmiar:

- budowa nawierzchni betonowej z dylatacją - tor płaski do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach, etc. - 775,94

m2

a) obrzeże 8x30x100 cm posadowione na podsypce cementowo-piaskowej - 505,9 m

b) nawierzchnia betonowa z dylatacją - 775,94 m2

beton C30/37 XF 13 cm

podbudowa kamienna 0/31,5-63cm 25 cm

piasek 10 cm

geowłówknina 

RAZEM 48 cm

- budowa nawierzchni betonowej z dylatacją - plac do wypoczynku - 40,76 m2

a) obrzeże 8x30x100 cm posadowione na podsypce cementowo-piaskowej - 28,2 m

b) nawierzchnia betonowa z dylatacją - 40,76 m2

beton C30/37 XF 13 cm

podbudowa kamienna 0/31,5-63cm 25 cm

piasek 10 cm

geowłówknina 

RAZEM 48 cm
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2.1.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: sprawdzenie  wyznaczenia

sytuacyjnego   i   wysokościowego   punktów   głównych   osi   trasy   i   punktów  wysokościowych;  uzupełnienie  osi  trasy

dodatkowymi  punktami  (wyznaczenie  osi);  wyznaczenie  dodatkowych  punktów  wysokościowych  (reperów  roboczych),

wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych;  zestabilizowanie  punktów  w   sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz

oznakowanie  w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   przejąć   od   Zamawiającego   dane   zawierające   lokalizację  i

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone  przez Zamawiającego, Wykonawca

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace  pomiarowe  powinny być  wykonane  przez  osoby posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i uprawnienia.  Wykonawca

powinien natychmiast poinformować o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu  punktów głównych trasy i (lub) reperów

roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca  powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w  dokumentacji projektowej są  zgodne z  rzeczywistymi rzędnymi

terenu. Jeżeli Wykonawca  stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne terenu istotnie  różnią się od  rzędnych określonych w  dokumentacji

projektowej, to powinien  powiadomić o tym Projektanta. Ukształtowanie  terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane

przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Projektanta.  Wszystkie roboty  dodatkowe, wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu

podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane przez  Projektanta,  zostaną wykonane  na

koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Projektanta oznacza,  że  roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą

Wykonawcę. Wszystkie  roboty, które  bazują  na pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą być  rozpoczęte  przed zaakceptowaniem

wyników pomiarów przez  Projektanta.  Punkty wierzchołkowe,  punkty główne trasy i  punkty pośrednie osi  trasy muszą być

zaopatrzone  w oznaczenia określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.  Forma

i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich

punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w  czasie  trwania  robót. Jeżeli znaki  pomiarowe przekazane przez Zamawiającego

zostaną zniszczone  przez Wykonawcę świadomie lub wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego

prowadzenia  robót,  to  zostaną  one  odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny  być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych

lub słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót ziemnych.

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający  powinien  założyć  robocze  punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  wzdłuż  osi  trasy, a także przy każdym

obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi  wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie  płaskim  powinna

wynosić  500  metrów,  natomiast  w  terenie  falistym  i  górskim  powinna  być  odpowiednio  zmniejszona,  zależnie  od  jego

konfiguracji.  Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy  drogowej  i  obiektów

towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na  stabilnych,  istniejących  budowlach  wzdłuż  trasy

drogowej.   O  ile   brak  takich  punktów,   repery  robocze  należy  założyć w postaci  słupków  betonowych  lub  grubych

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Projektanta. 

Rzędne  reperów roboczych  należy określać z  taką dokładnością,  aby średni  błąd  niwelacji po  wyrównaniu był  mniejszy od 4

mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze  powinny być  wyposażone w  dodatkowe oznaczenia, zawierające  wyraźne i  jednoznaczne określenie nazwy

reperu i jego rzędnej.

ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane  geodezyjne   przekazane  przez

Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji
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projektowej.  Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w  odległości  zależnej  od

charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy,  lecz  nie  rzadziej  niż  co  50  metrów.  Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne

wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może  być  większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych

lub 5 cm dla pozostałych  dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy  należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku  do

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.  Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy

Wykonawca robót zastąpi je  odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi nasypów  i  wykopów  na  powierzchni  terenu

(określenie granicy  robót), zgodnie z  dokumentacją projektową oraz w  miejscach wymagających uzupełnienia  dla poprawnego

przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Projektanta. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze widoczne  paliki  lub  wiechy.  Wiechy  należy stosować

w przypadku  nasypów o wysokości przekraczającej 1  metr oraz wykopów głębszych niż  1 metr. Odległość między palikami lub

wiechami należy dostosować do  ukształtowania  terenu oraz  geometrii   trasy drogowej.  Odległość  ta co  najmniej  powinna

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać  wykonanie

nasypów i wykopów  o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

Warstwa  humusu powinna  być zdjęta z  przeznaczeniem do późniejszego  użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników,

sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej.  Zagospodarowanie nadmiaru

humusu  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  ustaleniami  SST  lub  wskazaniami  Zamawiającego.  Humus  należy  zdejmować

mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest

wystarczające  dla   prawidłowego  wykonania   robót,   względnie   może  stanowić   zagrożenie   dla   bezpieczeństwa robót

(zmienna   grubość   warstwy  humusu,  sąsiedztwo  budowli),  należy  dodatkowo  stosować  ręczne  wykonanie  robót,  jako

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych

oraz  w  innych  miejscach  określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Projektanta. 

Grubość zdejmowanej warstwy  humusu (zależna  od  głębokości jego  zalegania,  wysokości nasypu,  potrzeb jego  wykorzystania

na  budowie  itp.) powinna  być  zgodna z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej, SST  lub  wskazana  przez Projektanta,

według faktycznego stanu występowania.  Stan faktyczny będzie  stanowił  podstawę  do rozliczenia  czynności  związanych ze

zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak

dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem  przez  pojazdy. Nie należy

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i  bezpośrednio po  nich, aby  uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym

gruntem nieorganicznym.

Jeżeli powierzchnia  terenu w obrębie pasa  przeznaczonego pod budowę  nawierzchni jest pokryta darniną,  darninę  należy

zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć  w  regularne,  prostokątne  pasy o szerokości

około 0,30 metra lub  w kwadraty o długości  boku około 0,30 metra.  Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.

Należy  dążyć  do  jak  najszybszego  użycia  pozyskanej  darniny.  Jeżeli  darnina  przed  powtórnym  wykorzystaniem  musi  być

składowana,  to  zaleca  się  jej  rozłożenie  na  gruncie rodzimym.  Jeżeli  brak  miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją

magazynować w regularnych  pryzmach. W  porze rozwoju  roślin darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W

pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian  trawą do góry  i trawą  do dołu. Czas składowania darniny

przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 

Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania  należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub spycharek

i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Zamawiającego.

WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Wykonawca  powinien  przystąpić  do wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia podłoża  bezpośrednio  przed
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rozpoczęciem robót   związanych z  wykonaniem warstw nawierzchni.  Wcześniejsze  przystąpienie  do wykonania  koryta  oraz

profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą  Projektanta, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym  podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

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

szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Projektanta.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie  sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie

większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności

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

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Projektanta. Grunt

odspojony w  czasie wykonywania  koryta  powinien być  wykorzystany  zgodnie z  ustaleniami dokumentacji  projektowej i ST,

tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich  zanieczyszczeń.  Po  oczyszczeniu

powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych

rzędnych podłoża. Zaleca  się, aby rzędne  terenu przed profilowaniem  były o co  najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne

podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i  występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania,

Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez   Inżyniera,   dowieźć   dodatkowy  grunt

spełniający  wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych

wysokościowych i zagęścić warstwę. Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.   Ścięty  grunt  powinien  być

wykorzystany  w  robotach  ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio  po profilowaniu  podłoża należy  przystąpić  do jego  zagęszczania. Zagęszczanie  podłoża należy  kontynuować do

osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia   określony  zgodnie  z  BN-77/8931-12  [5].  Minimalne  wartości  wskaźnika  zagęszczenia

podłoża Is=1, 00. W przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania

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

odkształcenia  podłoża według  BN-64/8931-02 [3].  Stosunek  wtórnego i  pierwotnego modułu  odkształcenia nie  powinien

przekraczać 2,2. Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej z  tolerancją

od  -20%  do +10%. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu  robót

związanych z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w  robotach i Wykonawca  nie przystąpi  natychmiast do

układania warstw  nawierzchni, to  powinien on  zabezpieczyć podłoże  przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez

rozłożenie  folii  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Jeżeli  wyprofilowane   i  zagęszczone   podłoże  uległo

nadmiernemu zawilgoceniu,  to do  układania kolejnej  warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po  osuszeniu  podłoża  Projektant  oceni  jego  stan i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych  napraw.  Jeżeli  zawilgocenie

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

BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE 

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

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

Podłoże lub podsypka (ława) - Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  stanowi  podsypka  (ława)  z  piaskowo-cementowa, o  grubości

warstwy  3  cm  po  zagęszczeniu.  Podsypkę  (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z

polewaniem wodą. 

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  - Betonowe obrzeża chodnikowe  należy ustawiać na wykonanym podłożu  w

miejscu  i  ze  światłem  (odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od   ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  ustaleniami

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

przepuszczalnym,  starannie  ubitym. Spoiny  nie   powinny przekraczać  szerokości  1  cm. Należy wypełnić je piaskiem lub
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zaprawą  cementowo-piaskową  w  stosunku  1:2.  Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Spoiny  muszą  być

wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ Z DYLATACJĄ 

Przyjęto jako parametry wyjściowe dla konstrukcji nawierzchni:

- kategoria ruchu - według instrukcji jak dla placów i dróg manewrowych,

- doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1,

- głębokość przemarzania – 1,0m,

- warunki gruntowe wg Dokumentacji geotechnicznej,

- Załącznik nr 5 do Rozporządzenia MiiGM nr 430/99 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie, Dz. Ust. Nr 43/99, 

Według wymienionych danych ustalono następujące konstrukcje nawierzchni:

beton C30/37 XF 13 cm

podbudowa kamienna 0/31,5-63cm 25 cm

piasek 10 cm

geowłówknina 

RAZEM 48 cm

Nawierzchnie  „obramowano”  obrzeżem  betonowym  8x30x100  cm  posadowionym  na  podsypce  cementowo-piaskowej.  W

miejscach występowania podmurówki ogrodzenia lub innych elementów takich jak fundamenty, mury oporowe wystające ponad

teren chodnik można wykonać bez obrzeża. 

Opis 

- nawierzchnię należy wykonać z betonu minimum C30/37 XF3 

- wierzchnia  warstwa  płyty  zatarta  mechanicznie  na  gładko  z  dodatkiem włókiem  polipropylenowych  w  ilości  0,9  kg/m3,

hydrotechnicznego W8, mrozodporność F150 o wytrzymałości na ścieranie 2,5 cm3 / 50 cm2  oraz warstwa wierzchnia pokryta

impregnatem  -  bezbarwnym  preparatem  do  pielęgnacji  i  utwardzania  powierzchni  betonowych,  wytworzonym  na  bazie

rozpuszczalnikowej żywicy akrylowej (zużycie ok. 0,1 l/m2)

-  po wykonaniu płyty muszą być wykonane dylatacje: 3x3 m, nacięcia na 1/3 grubości,  wypełnienie masą poliuretanową po

minimum 30 dniach, 

-  spadek musi wynosić 0,5-1% (nie może przekraczać 2%), jednostronny, należy zastosować się do spadków jak oznaczono w

dokumentacji rysunkowej 

-  należy  wykonać  odwodnienie  powierzchniowe  zgodnie  z  zaprojektowanymi  spadkami  poprzecznymi  i  podłużnymi  ,  jak

oznaczono w dokumentacji rysunkowej 

-  elementy betonowe lane oraz prefabrykowane muszą zostać wtopione lub zespolone z płytą, w sposób umożliwiający płynny

najazd

Podbudowa

- górna warstwa podbudowy kamiennej 0/31,5-63cm - 25 cm

- piasek - 10 cm

- geowłóknina 

Uwagi

-  nawierzchnia płyty musi być idealnie równa i gładka, gdyż dla osoby poruszającej się  na deskorolce czy rolkach z kółkami o

średnicy 45 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej (musi być jak najmniejsze tarcie),

- wszelkie poważne zmiany wymiarów czy geometrii elementów (większe niż 5 cm) muszą być zgłaszane Kierownikowi Budowy

oraz konsultowane i zatwierdzane przez Projektanta.

UWAGA 
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Zamawiający żąda, aby wszystkie ww. parametry były potwierdzone przez  niezależne laboratorium. W celu wyeliminowania

jakichkolwiek nieścisłości i wątpliwości co do wielkości parametrów nie dopuszcza się jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do

wymaganych parametrów technicznych.

2.3. Elementy wyposażenia toru płaskiego do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach     

2.3.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

- 45262520-2: Roboty murarskie

2.3.2. Normy

- PN-88/B-06250 Beton zwykły

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

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

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- PN-EN-1610 Roboty ziemne

2.3.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar 

Zakres:

- montaż poręczy treningowych 

Szczegółowy obmiar:

- 5 poręczy treningowych (3 typy)

2.3.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

Poręcze zaprojektowano na wysokości 20-50 cm od poziomu terenu przy płaskim torze betonowym. Poręcze wykonane z profili

stalowych o przekroju okrągłym fi 5cm. Poręcze powinny być ułożone tak aby zachować płynność linii przejazdu po całej płaskiej

powierzchni toru oraz grupowane w sekcje, lokalizacja za krawężnikiem. 

2.3.5. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji robót  

Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami

technicznymi  i  obowiązującymi  przepisami.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  wykonanie  robót,

zapewnienie  warunków bezpieczeństwa oraz  za metody organizacyjno – techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne

szkody,  które  powstałyby podczas  prowadzenia  robót.  Zagospodarowanie  terenu budowy,  urządzenie  zaplecza technicznego

Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie.  Materiały  z  rozbiórki  są  własnością  Zamawiającego,  które  należy  przekazać

protokołem  dla  przedstawiciela  Zamawiającego  po  zakończeniu  prac  lub  uzyskać  od  Zamawiającego  informację  na  temat

wywozu ww.  materiałów.  Odpady Wykonawca wywiezie  na  wysypisko i  podda utylizacji  lub przekaże do unieszkodliwienia

przedsiębiorstwom posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie ponosząc wszelkie koszty z tym związane.

2.4. Elementy wyposażenia placu do wypoczynku 

2.4.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

- 45262520-2: Roboty murarskie

2.4.2. Normy

- PN-88/B-06250 Beton zwykły

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

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

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- PN-EN-1610 Roboty ziemne

2.4.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar 

Zakres:

- montaż ławek

- montaż kosza na śmieci 

- montaż tablicy zintegrowanej ze stojakiem na rowery

Szczegółowy obmiar:

- ławka - 2 szt.

- kosz na śmieci - 1 szt.

- stojak na rowery - 1 szt.

- tablica informacyjna - 1 szt. 

2.4.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

Ławki z oparciem i podłokietnikami - np. Aketi, marki Im Produkcja - 2szt. 

Wymiary - wys. 83cm, szer. 70 cm, dł. 180 cm.

Materiały  i  konstrukcja  -  stalowa konstrukcja  połączona z  drewnianymi deskami z drewna egzotycznego iroko olejowanego

dwukrotnie  za  pomocą  nierdzewnych  śrub.  Konstrukcja  nośna  z  dwóch spawanych  boków z  profili  stalowych  oraz  blachy

stalowej wycinanej plazmowo. Siedzisko z 4 desek drewnianych, oparcie z 5 desek drewnianych  drewna egzotycznego iroko

olejowanego dwukrotnie. Profile stalowe i blacha malowane proszkowo na kolor RAL 9007. 

Montaż - montaż przez przykręcenie do płyty placu kotwami M10x120. 

Kosz na śmieci - - np. Square 2, marki Im Produkcja - 1 szt. 

Wymiary - wys. 80cm, szer. 32 cm, dł. 32 cm.

Materiały i konstrukcja - korpus o geometrycznym kształcie z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL

9007. Wewnątrz obudowy nośna pojemnik wewnętrzny z blachy ocynkowanej. 

Montaż - montaż przez przykręcenie do płyty placu kotwami M10x120. 

Stojak na rowery 

Stojak  rowerowy  typu  trzepak,  stanowi  integralny  zestaw  wraz  z tablicą informacyjną.  Konstrukcja  metalowa  o  przekroju

kwadratowym (wymiary min. 50x50mm), wymiary ok.: dł.  180-200 cm, wys.110-115 cm (nad ziemią).  Całość ocynkowana i

malowana proszkowo na RAL 9007. 

Tablica informacyjna 

Tablica informacyjna wykonana z DIBOND® w metalowej ramie o przekroju kwadratowym (wymiary min. 50x50mm), wymiary

ok. szer.90(92) cm, wys.200 cm (nad ziemią). Całość ocynkowana i malowana proszkowo na RAL 9007. 

2.5. Nasadzenia roślinne 

2.5.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

- 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

Dodatkowe rodzaje robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)
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- CPV 45212120-3 Parki

- CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

- CPV 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

2.5.2. Normy

BN-65-9125-022 Materiał roślinny

2.5.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar

Zakres robót:

- zabiegi agrotechniczne

- sadzenie drzew

- zakładanie łąki kwietnej 

- pielęgnacja nowej szaty roślinnej 

Szczegółowy obmiar:

- sadzenie drzew w doły całkowicie zaprawione ziemią urodzajną - 6 szt.

- zakładanie łąki kwietnej - 3211,69 m2

2.5.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

SADZENIE DRZEW

Wykaz materiału szkółkarskiego

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Ilość szt.
Głębokość
dołów (m) Wielkość Pojemnik

1 Tilia tomentosa 'Varsaviensis' Lipa warszawska 2 1 400/200 C-60

2 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 2 0,7 250/200 C-60

3 Malus 'Eleyi' Jabłoń odm. Eleyi 2 0,7 250/200 bryła

Przygotowanie podłoża 

Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. W miejscach, w których nastąpiło znaczne

zagęszczenie podłoża, poprzez składowanie materiałów, ruch pojazdów, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien być

spulchniony  na  taką  głębokość,  aby  mieć  pewność,  że  w  miejscach  tych  nie  będzie  stagnowała  woda,  z  zastrzeżeniem,  że

głębokość ta jest nie mniejsza niż 40cm. 

Uwagi ogólne 

Materiał roślinny to drzewa pochodzące z uprawy pojemnikowej.  Wielkość podana w tabeli powyżej.  Drzewa powinny mieć

poprawnie wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem. Korona powinna mieć prawidłowy dla danego gatunku pokrój. Pnie

i gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń. Najwłaściwszy termin sadzenia drzew liściastych przypada na wiosnę IV - V

lub jesień VIII - IX tj. po zakończeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.

Sadzenie 

Doły do sadzenia drzew powinny być o 30 cm szersze i 40 cm głębsze niż bryła korzeniowa. Do zaprawy dołów należy użyć

mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i wymagań poszczególnych

roślin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej nie ulegające szybkiej biodegradacji, należy usunąć przed sadzeniem

roślin. Głębokość sadzenia drzewa podano w tabeli powyżej. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemią pni. Ziemię w dołach

należy  zagęszczać  tak,  aby  nie  uszkodzić  bryły  korzeniowej.  Po  posadzeniu,  wokół  drzewa  uformować  miskę  ułatwiającą

podlewanie. Drzewo należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu. 

Drzewo należy zabezpieczyć dwoma palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i  odpowiednim wiązaniem. Paliki powinny mieć

wysokość ok. 1,5-1,8m od poziomu gruntu i być wbite po włożeniu bryły korzeniowej do dołu, lecz przed jej zasypaniem, na
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głębokość  ok.  1m.  Nie  mogą  ocierać  korony  młodych  drew.  Paliki  mają  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem

warunków atmosferycznych. 

ŁĄKA KWIETNA

Na obszarze opracowania przewidziano powstanie łąki kwietnej na powierzchni 3211,69 m2, znajdującej się wewnątrz obrysu

płaskiego toru betonowego do jazdy na rolkach. Łąka kwietna złożona w 50% z mieszanki ziołowo-kwiatowej i 50% mieszanki

traw łąkowych - np. mieszanka produkowana przez Fundację Łąka. 

Skład gatunkowy mieszanki łąkowej 

50% traw łąkowych:

- Kostrzewa czerwona rozłogowa

- Kostrzewa murawowa

- Wiechlina łąkowa 

- Życica trwała (niewielka ilość)

50% kwiatów - minimum 50 gatunków:

- Krwawnik pospolity

- Miłek letni

- Rzepik pospolity

- Kąkol polny

- Zawciąg pospolity

- Przytulia właściwa

- Chaber bławatek

- Chaber łąkowy

- Chaber drakiewnik

- Złocień właściwy

- Złocień polny

- Cykoria podróżnik

- Cieciorka pstra

- Marchew zwyczajna

- Goździk kartuzek

- Goździk kropkowany

- Naparstnica purpurowa

- Żmijowiec pospolity

- Bodziszek łąkowy

- Dziurawiec zwyczajny

- Świerzbnica polna

- Brodawnik jesienny

- Firletka poszarpana

- Niezapominajka polna

- Wiesiołek dwuletni

- Mak polny

- Biedrzeniec mniejszy

- Babka wąskolistna

- Babka średnia

- Głowienka pospolita

- Jaskier ostry

- Rezeda zółta

- Szelężnik mniejszy

- Szałwia łąkowa

- Krwiściąg mniejszy
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- Mydlnica lekarska

- Bniec biały

- Lepnica rozdęta

- Bukwica zwyczajna

- Kozibród łąkowy

Przygotowanie podłoża 

Teren pod wysiew łąki wymaga starannego przygotowania i pozbycia się chwastów.  Przed przystąpieniem do wysiewu należy

dokładnie uprzątnąć teren z resztek pobudowlanych. Teren pod wysiew nasion należy pozbawić istniejącej darni i odchwaścić -

zalecana jest w pierwszej kolejności głęboka orka i glebogryzacja terenu. Należy usunąć kłącza, korzenie i kamienie.  Po upływie

2-3 tygodni powtórzyć zabieg glebogryzacji i  niezwłocznie wysiewać mieszankę traw i roślin kwitnących.  Gleba powinna być

rozdrobniona, aby umożliwić łatwiejsze kiełkowanie nasion. Nie stosować nawożenia.  

Wysiew

Stosować  wysiew  wiosenny  (marzec-maj)  lub  późno-jesienny  (listopad,  po  pierwszych  przymrozkach).  Dla  zapewnienia

równomiernego obsiewu nasiona należy zmieszać z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na kilkadziesiąt gramów nasion).

Wysiewać  1,5-2g  mieszanki  kwietnej  (50%  zioło-kwiatowa,  50%  traw  łąkowych)   na  1m2  terenu.  Wysianych  nasion  nie

przykrywać glebą. Po wysiewie teren ubić mechanicznie -teren należy zwałować i podlewać jeżeli to możliwe w ilości 500-1000l

na 100m2 i jeżeli  trwa jeszcze wegetacja.  Jeżeli  termin siewu jest  późny nie  nawadniać.  Nasiona zaczną kiełkować wczesną

wiosną. 

TRAWNIKI NA PUMP TRACKU 

Powierzchnie płaskie oraz skarpy w  obrębie toru pumptrack należy obsiać odpowiednio dobraną mieszanka traw. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami na torze pumptrack  są następujące: 

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

− teren powinien być  wyrównany  i splantowany, 

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą  i starannie  wyrównana,

 − przed siewem  nasion trawy  ziemię  należy wałować  wałem  gładkim,  a potem  wałem - kolczatką  lub  zagrabić,

− siew  powinien  być  dokonany  w dni bezwietrzne,

 − okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

 − na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 , 

 − na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2 , 

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania  i  stworzenia  dobrych

warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału

gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa.

W celu dodatkowego zabezpieczenia skarp należy zastosować geosiatkę np.  Enkamat®  minimalizującą wymywanie nasion i

erozję skarpy do momentu zakorzenienia się i rozkrzewienia trawy. Sposób mocowania zgodny z zaleceniami producenta. 

Pielęgnacja i utrzymanie 

Należy zwrócić szczególną uwagę na  pielęgnowania szaty roślinnej w okresie pierwszego roku od odbioru końcowego. W ramach

czynności przy pielęgnacji należy  zapewnić: 

- stałe koszenie zakładanych trawników, 

- nawożenie trawników i krzewów, 

- przygotowanie krzewów i traw ozodbnych do sezonu zimowego, 

- stałe podlewanie trawników i krzewów, 

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych, 

- uzupełnienie kompostu z kory drzew iglastych, 
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- uzupełnianie uschniętego materiału roślinnego. 

Koszenie łąki powinno odbywać się raz do roku na początku lata (czerwiec-lipiec), aby zapobiec inwazji roślin leśnych i zarośli.

Nie należy kosić łąki wcześniej niż w czerwcu. Skoszone trawy i rośliny zielne należy po koszeniu pozostawić na łące na kilka dni,

aby wysypały się nasiona zawiązane przez rośliny. Po kilku dniach siano należy usunąć. Łąki nie należy nawozić. 
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3. Kolejność i uwagi na temat technologii wykonywania robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  zapewnić  możliwość  geodezyjnego  wytyczenia

projektowanych  obiektów,  a  po  ich  wykonaniu  –  przeprowadzenia  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów

zrealizowanych:

- wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie;

zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujących się w strefie robót

- organizacja wjazdów

- wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków

- wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów,  stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji  obiektu administracji

budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie

- roboty rozbiórkowe elementów budowlanych z wywiezieniem odpadów nieorganicznych na wysypisko. Materiały i elementy

nadające się do powtórnego wbudowania należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.

- budowa toru pumptrack

- bodowa płaskiego toru betonowego do jazdy na rolkach 

- budowa nawierzchni pieszych

- montaż elementów małej architektury

- urządzenie nowej szaty roślinnej objętej roczną gwarancyjną pielęgnacją

-  uporządkowanie  terenu  z  usunięciem  zabezpieczeń  i  oznakowań  wprowadzonych  na  okres  budowy  oraz  dokonanie

ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych
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4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Oprócz samego wykonania robót, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za

następujące sprawy: 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie,

budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 

- zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

- magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

-  zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały,  sprzęt,  urządzenia,  narzędzia,  skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne

działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych; 

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę; 

- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie; 

- działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej; 

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach

komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu; 

- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót w czasie

mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

-  ochrona i  ewentualna naprawa instalacji  na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych robót oraz

zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 

- powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i -

ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku; 

powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,  Wydział  Ochrony Środowiska o ewentualnym ujawnieniu w trakcie

prac  budowlanych,  ziemnych i  ogrodniczych  jakichkolwiek  obiektów o  charakterze  fenomenów  przyrodniczych  (np.  głazów

narzutowych, skamienielin, itp.); 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wiąże się z tym konieczność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i

P.POŻ. Przy wjeździe na ten teren powinna być wywieszona tablica informacyjna w kolorze żółtym -zgodnie ze stosownymi

wymaganiami zawierająca wszelkie informacje mogące służyć osobom trzecim.

 

Ochrona środowiska 

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia związane z ochroną środowiska obejmują przede wszystkim: 

- powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i

ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.); 

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót 

- zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy 

- zakaz składowania na terenie budowy materiałów trujących i toksycznych 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich

wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkich pracowników 

zatrudnionych przy wykonywaniu robót należy przeszkolić z zakresu BHP, wskazać miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na
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budowie oraz zapoznać z planem BIOZ, a także przeszkolić z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzętu. 

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić

ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami ze szczególnym uwzględnieniem robót w pobliżu urządzeń

i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia należy udokumentować wpisem

do  dziennika  budowy,  a  w książce  szkoleń fakt  ten potwierdzić  przez  pracowników  własnoręcznym podpisem.  Pracownicy

powinni  posiadać  aktualne  badania  lekarskie,  potwierdzające  ich  zdolność  do  wykonywania  prac  na  powierzonych  im

stanowiskach. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, a jeżeli

ogrodzenie  terenu budowy nie  jest  możliwe,  należy  oznakować granice  terenu za  pomocą tablic  ostrzegawczych,  a  w razie

potrzeby zapewnić  stały  nadzór.  Ogrodzenie  nie  może  stwarzać  zagrożenia  dla ludzi,  a  jego wysokość powinna wynosić  co

najmniej 1,5 m. 

Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren budowy tj.:

- ogrodzić teren i wyznaczyć strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonać drogi, wyjścia i przejścia

dla pieszych, a także dojazdy pożarowe i utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników; 

- na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i odwodnić miejsca przeznaczone do

składowania materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w

sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń; 

- materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych

materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy

należy umieszczać w odpowiedniej odległości od ogrodzenia i zabudowań (0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5 m); 

-  zabrania  się  opierania  składowanych  materiałów  lub  wyrobów o  płoty,  słupy napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego; 

-  wszystkie  osoby  pracujące  powyżej  3  m  należy  zabezpieczyć  szelkami  ochronnymi  na  linach  umocowanych  do  trwałych

elementów i zapewnić im asekurację.  Plac budowy należy oświetlić,  zabezpieczyć w sposób zgodny z przepisami stanowiska

pracy na rusztowaniach oraz zapewnić właściwe dojazdy i dojścia do wszelkiego rodzaju prac. Montaż rusztowań powinien być

wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być 

przeprowadzony zgodnie  z  dokumentacją  danego rodzaju  rusztowania  i  pod nadzorem osób upoważnionych  do kierowania

robotami budowlano-montażowymi. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu

pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego

zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania powinny posiadać barierki ochronne na wys. 110 cm z przewiązką w połowie i z

bortnicami na wys. 15 cm. 

- drogi i ciągi komunikacji pieszej należy utrzymywać w należytym porządku oraz odpowiednio oświetlić; 

- obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

- na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i

ustępów lub zapewnić możliwość korzystania z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych

inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa; 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz

mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

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 Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i

higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650); 

USTAWA z dnia 7  lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003 r.,  Nr 207,  poz.  2016 z  późniejszymi

zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 
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Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

skala rodzaj zagrożenia miejsce występowania czas

występowania 
średnia komunikacyjne,  wynikające  z

publicznego i  otwartego układu

obiektu 

na terenie całego obiektu podczas

wykonywania

pełnego  zakresu

robót 
wysoka urazy  wskutek  uszkodzenia

innych  istniejących  sieci

uzbrojenia  terenu  (gaz,

wodociąg, itd.) 

w  miejscach  i  na  trasach

istniejących  i  czasowo

użytkowanych instalacji 

podczas

wykonywania

pełnego  zakresu

robót 
niska wpadnięcie do rowu kablowego na trasie kabla od  rozpoczęcia  do

zasypania rowów 

średnia upadek z wysokości słupy  linii  napowietrznej  i

zadaszenia 

podczas  montażu

osprzętu  i

pomiarów

rezystancji izolacji
wysoka porażenie prądem o napięciu 15

kV i 0,4 kV 

inia kablowa 15 kV, 0,4 kV podczas  montażu

osprzętu  i

pomiarów

rezystancji izolacji
wysoka wpadnięcie do wykopu wykopy  pod  przewody

wodociągowe i kanalizacyjne 

od

rozpoczę

cia  do

zasypani

a

wykopó

w 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. Dopuszczalne jest ustawienie kontenera

oraz toalety przenośnej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Teren budowy znajduje się w zasięgu ulicy Hubalczyków, Kutrzeby, Ofiar Katynia. Najkorzystniejsze warunki dojazdu są od ulicy

Hubalczyków bądź Ofiar Katynia, czyli od północnej bądź wschodniej strony terenu opracowania. Warunki wjazdu do ustalenia z

Inwestorem. 

Ogrodzenia 

Ze względu na zakres prac teren opracowania na czas budowy należy ogrodzić i zamknąć dla użytkowników. Zamknięcie jest

konieczne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Na terenie opracowania nie występują jezdnie ani chodniki, tak więc nie wymagają zabezpieczenia. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest  oczyszczanie  ogumienia  z  błota  wyjeżdżających  z  budowy na teren dróg publicznych

pojazdów.
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5. Wymagania dotyczące właściwości i wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i ich 

kontrolą jakości 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm państwowych

(PN  lub  BN),  a  w  przypadku  braku  norm  z  wymaganiami  określonymi  w  świadectwie  ITB.  Nie  należy  dopuszczać  do

wbudowywania  materiałów,  elementów  i  wyrobów  dostarczanych  wg  wymagań  technicznych  określonych  w  normach

zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowiązujących przepisów. Nie należy

dopuszczać  do wbudowywania  materiałów,  elementów i  wyrobów  importowanych  bez  uzyskania  pozytywnej  opinii  ITB.  W

przypadku, gdy w projekcie nie  podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie

podano  w  sposób  ogólnikowy,  dopuszcza  się  określenie  ich  jakości  przez  projektanta  w  porozumieniu  z  Inwestorem

(Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

W  przypadku  stwierdzenia  w  przeznaczonych  do  wbudowania  materiałach,  elementach  i  konstrukcjach  wad  i  uszkodzeń

większych  niż  jest  to  dopuszczalne,  albo w przypadku nasuwających  się  wątpliwości  do  jakości  materiałów,  należy  poddać

materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym przez Projektanta lub

Kierownika Budowy. 

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom jakościowym powinny być  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź

złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym zajdą się niezbadane i nie zaakceptowane

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem,  zachowywały  swoją  jakość  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca  czasowego

składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorąc

pod uwagę specyfikę obiektu, a zwłaszcza nie naruszenie drzewostanu parkowego. 

5.1. Wyroby i materiały – warunki dopuszczenia zamienników 

W  ramach  prac  wykonawczych  konieczne  jest  stosowanie  materiałów  całkowicie  zgodnych  z  produktami  podanymi  w

dokumentacji pod względem: 

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), 

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

- wyglądu (struktura, barwa, kształt), 

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i

jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. 

5.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż

miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
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metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem

materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i

wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane,  z

wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

5.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn oraz środków transportu 

Wykonawca jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego wpływu  na  jakość

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do

pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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7. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

7.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót 

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanie robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.

401).  W przypadku gdy przepisy  rozporządzenia,  o  którym mowa w p.  1,  nie  dotyczą  danego rodzaju  robót,  powinny  być

przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje

obsługi urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów. 

Kwalifikacje  osób  powinny  być  stwierdzone  przez  komisję  i  poparte  zaświadczeniami  upoważniającymi  do  wykonywania

czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych powinny być przeszkolone w

zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia

wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

7.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania terenu należy wytyczyć w terenie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie

uprawnionego geodety, który będzie również nadzoru sprawdzał prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać

tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

7.3. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów,

wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przy

obiektowe  o  powierzchni  niezbędnej  do  zachowania  bezpieczeństwa  osób  oraz  bezpieczeństwa  mienia  i  pracy)  szczelnym

ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż

1,5 m. 

7.4. Plan BIOZ 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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8. Kontrola jakości robót 

8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru  programu

zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,  możliwości  techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien

zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własne  go  lub  laboratorium,  któremu

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

8.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania

próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej

i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam

określone,  Inspektor  nadzoru ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich  inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te

będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru natychmiast  wstrzyma  użycie  do robót

badanych materiałów i dopuści  je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

8.3. Pobieranie próbek 

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile
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kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru. 

8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy normy nie  obejmują

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,  stosować można wytyczne krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru. 

8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż

w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i

badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić badania niezależnie  od Wykonawcy,  na swój koszt.  Jeżeli

wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci

niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

8.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na

podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów,

dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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8.8. Dokumenty budowy 

[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 zgodnie  z  ustawą

Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły 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 - Inżyniera, 

- 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, 

- ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie, 

- 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 zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

[2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty

robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[3] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.  Obmiary

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3], następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

- Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z
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dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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9. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją

techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora

Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Powierzchnie obliczane będą jako wielkości w płaszczyźnie poziomej jako sumy prostych figur płaskich. 

Objętości  będą wyliczone jako długość  pomnożona przez  średnie  pole  przekroju.  Jednostki  obmiaru powinny być zgodne z

jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

Ilości jednostkowe na podstawie zliczanej liczby sztuk lub kompletów. 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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 i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

9.4. Wagi i zasady wdrażania 

W  przypadku  zgłoszenia  takiej  potrzeby  przez  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe

odpowiadające  odnośnym  wymaganiom.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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10. Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych 

Prowadzone prace rozbiórkowe, budowlane, montażowe i ogrodnicze będą podlegały standardowym procedurom kontrolnym,

badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny być m. in. następujące elementy: 

- protokół zakończenia prac rozbiórkowych 

- protokół z kontroli zagęszczenia podłoża i skarp 

- dokumentacja powykonawcza, 

- atesty i świadectwa materiałowe, 

- odbiory międzyoperacyjne, a w szczególności ocena stanu przygotowania podłoży, odbiory robót zanikających

10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót,

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i

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

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników

badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją

techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

10.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu

robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor

nadzoru. 

10.3. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika

budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 10.4. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w

dokumentach umowy. 

10.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 

- protokoły odbiorów częściowych 

- receptury i ustalenia technologiczne 

- Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (jeśli jest wymagana) 

- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ) 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i

programem zabezpieczenia jakości (PZJ) 

- protokół pomiaru (rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemienia, skuteczności dodatkowej ochrony porażeniowej) 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru

ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

10.5. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót 

Dla konstrukcji dopuszcza się następujące odchyłki od rzędnych projektowych i wymiarów w planie w wykonaniu robót: 

- dla wykonania górnej powierzchni bloku ± 2 mm na odc. 2m, 

- dla bocznych powierzchni ± 5 mm 

Dla robót nawierzchniowych tolerancja: 

- w szczelinach nawierzchni nie może przekroczyć 1 cm, 

- rzędnych ± 5 mm na odc. 2m 

- spadkach ± 5 mm na odc. 2m 

Dla prac ogrodniczych: 

- w utrzymaniu płaszczyzny trawnika 10 mm na od 2m 

- w odległości więźby sadzenia 5 cm 

- w wysokości zakupionych krzewów 2 cm 
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11. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji

kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest

wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa zawarta z wykonawcą, oraz

kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie,

urządzenie  i  likwidacja  placu  budowy,  doprowadzenie  energii  elektrycznej,  wody  itp.),  prace  pomiarowe,  ochrona  przed

działaniem  wód  w  trakcie  realizacji  robót,  transport  materiałów  do  miejsca  wbudowania,  w  tym  drogi  technologiczne,

dokumentacja  fotograficzna  wykonywanych  robót,  pobieranie  i  przechowywanie  do  czasu  odbioru  końcowego  próbek

materiałów użytych w trakcie  budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza,  winny być ujęte w kosztach ogólnych

wykonawcy.
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12. Ustalenia dotyczące kosztorysów, przedmiaru i obmiaru robót   

Wartość Kosztorysowa Inwestycji opracowana na podstawie wydawnictwa wskaźników cenowych WKI pod nazwą „Wartość Kosztorysowa 

Inwestycji” publikowanego przez OWEOB „Promocja” Sp. z o. o. Warszawa

      

Kody CPV: 

45112720-8: Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112712-9: Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

45112711-2: Roboty w zakresie kształtowania parków

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne         

45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233250-6: Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233253-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9: Drogi piesze

45233320-8: Fundamentowanie dróg

45233340-4: Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45112720-8: Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212120-3: Parki

45262520-2: Roboty murarskie

Inwestycja: Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptrucku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach

Budżet Obywatelski

Obiekt: Pumptrack i wrotkowisko wraz z zagospodarowaniem

Rodzaj robót: Budowlano-Montażowe

Lokalizacja: Płock

Inwestor:  Gmina-Miasto Płock

Inwestor: Stary Rynek,09-400 Płock, 

Strony ustaliły stawkę roboczogodziny oraz następujące wskaźniki narzutów przyjmowanych do kosztorysu:

- stawka roboczogodziny – 12,66 zł 

- narzut kosztów pośrednich – 65,0% 

- narzut zysku dla robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich – 7%

Przedmiar kosztorysu jest zgodny z dokumentacją projektową. 

Dowóz materiału na nasypy przyjęto z odległości nie większej niż 10 km. 

Kalkulacje indywidualne sporządzono na podstawie cen jednostkowych określonych z uwzględnieniem danych rynkowych.
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13. Dokumenty odniesienia    

Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego pn.  Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptrucku czyli toru do

jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - Budżet Obywatelski.

Dokumentacja kosztorysowa zadania inwestycyjnego pn. Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptrucku czyli toru do

jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - Budżet Obywatelski.
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