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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową dróg dla budynków Placówki
Opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.2 Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót związanych z budową dróg dla w/w obiektu.
1.3 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla
robót objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
związanymi z budową dróg dla budynku biurowo administracyjnego Urzędu Miejskiego
w Milanówku.
D-00.00.00 Wymagania ogólne
D-01.01.00 Roboty pomiarowe
D-02.02.00 Roboty ziemne
D-03.03.00 Podbudowa z pospółki
D-04.04.00 Stabilizacja
D-05.05.00 Podbudowa z tłucznia
D-06.06.00 Roboty krawężnikowe
D-07.07.00 Obrzeza gazonowe
D-08.08.00 Nawierzchnia z kostki betonowej
Specyfikacje te obejmują następujące roboty podstawowe zgodnie ze Wspólnym
Słownikiem Zamówień CPV
Roboty pomiarowe – CPV 45111200-8
Roboty ziemne- CPV 45111200-8
Roboty krawężnikowe -CPV45233220-7
Podbudowa z tłucznia -CPV45233330-1
Podbudowa z pospółki- CPV 45233330-1
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Nawierzchnia- CPV 45233220-7
Obrzeza gazonowe -CPV 45233222-1

1.4 Określenia podstawowe
1.4.1 Chodnik –wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni ,przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.2 Droga –wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu drogowego zlokalizowany w pasie drogowym
1.4.2 Konstrukcja nawierzchni –układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia
1.4.2 Koryto –uformowany element w celu ułożenia w nim konstrukcji.
1.4.3 Kosztorys Przetargowy –wykaz robót do wykonania z podaniem z podaniem ich
ilości(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.4 Kosztorys ofertowy-wyceniony Kosztorys Przetargowy
1.4.4 Niweleta –wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi.
1.4.5 Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem przetargowej
dokumentacji projektowej.
1.4.6 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
przetargową dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Spis kodów CPV : 45111200-8, 45111300-1, 45111200-8, 45233220-7, 452333301,4523330-1,45233222-1, 45112710-5

4

