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1.

Wymagania ogólne

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w
ramach budowy:.
1.2. Zakres stosowania SST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi
wg zestawienia tabelarycznego spisu treści.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i
dokumenty
1.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami
obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.
1.6. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła
uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
3. Dokumenty budowy.
3.1. Dziennik budowy.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,
- przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 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 przeprowadził,
- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne
istotne informacje o przebiegu robót,
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania się.
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3.2. Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.
3.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora.
3.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach
następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
3.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
4.

Odbiory.

4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 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
dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
4.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie.
4.3. Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru
końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inwestora 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 ST. W toku odbioru końcowego robót
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
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ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
4.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót
znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego 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.
4.5. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.
5.

Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

6.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze,
oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
Robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

7.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg
dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożarów.
8.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

9.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
opracowanego przez Kierownika budowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
13. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
14. Transport.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
„Budowa Placu Wolności i parku przy Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie”
2.

Roboty rozbiórkowe

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórek.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Dla robót rozbiórkowych występują tylko materiały pomocnicze.
3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, zaakceptowany przez Inwestora i Kierownika
Robót.
4.

Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
6.

Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych zgodne z Wymaganiami Ogólnymi

7.

Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
[m2, m3, m, szt.]

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
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3.

Roboty ziemne

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w projektowanej inwestycji.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Dla robót ziemnych występują tylko materiały pomocnicze.
2.2. Grunty do wykonania
Wymagania dotyczące warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodne z Projektem.
2.3. Do wykonania podkładów. należy stosować piasek zwykły.
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów
budowlanych itp.
3.

Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu, zaakceptowanego przez
Inwestora i Kierownika Budowy.

4.

Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych(jeżeli są
wykonane).
5.1.2. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu położona bezpośrednio pod projektowanym poziomem warstwy
konstrukcyjnej powinna być usunięta ręcznie.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
6.

Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w podłożu
– wymiary wykopów
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie warstw podkładowych
Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podłoża
– materiał użyty na podkład
– grubość i równomierność warstw podkładu
– sposób i jakość zagęszczenia.
7.

Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
[m2, m3]

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Geotechnika.
Terminologia
podstawowa,
symbole
literowe
i jednostki miary.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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4.

Roboty betoniarskie

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie betonu w elementach objętych Projektem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
•
oznaczenie,
•
nazwa wytwórni i miejscowości,
•
masa worka z cementem,
•
data wysyłki,
•
termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do
wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i
wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
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f)

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
•
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom
wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
•
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z
wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
•
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:
o
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być
użyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
•
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
• dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i ścianach)
• dla cementu luzem:
•
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
•
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.
•
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste,
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
•
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od
miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
–
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
–
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku
przechowywania w składach zamkniętych.
• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PNB-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
–
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
–
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
–
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
–
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
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zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości
frakcji 0–2 mm.
–
–

3.

Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
a)
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
b)
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
a) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
a) Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
b) Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2
minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
b) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
c) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,
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na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m).
d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych
górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej.
b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.
c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów
powinno być trwałe i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
a)
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących
jakości betonu i stosowanych materiałów.
b)
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.
c)
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
–
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.
–
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C,
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w
czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
–
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
–
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
–
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
–
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
–
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
–
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
–
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.
–
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
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Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania.
–
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
–
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
–
pęknięcia są niedopuszczalne,
–
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
–
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
–
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie
powinny być większe niż 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
–
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
–
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
–
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
–

6.

Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7.

Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
[m3]

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych
powyżej.
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 1008:2004

Beton.
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości
objętości.
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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5.

Roboty brukarskie

1. Wstęp
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
oraz odbioru robót budowlanych
1. 2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1.
1. 3. Ogólny zakres robót objętych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji)dotyczą wykonania i odbioru robót
brukarskich ujętych w Projekcie, m.in.:
– wykonanie podbudowy z zagęszczonego kruszywa;
– ułożenie geowłóknin filtrująco – separujących
– wykonanie nawierzchni z kostki granitowej groszkowanej gr. 8/11cm w kolorze
ciemnoszarym - z wypełnieniem fug miałem kamiennym w kolorze grafitowym(spadek
powierzchniowy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu)
- wykonanie nawierzchni mineralnej (miał kamienny)koloru jasnoszarego0/8mm - grub.po
zagęszcz. 3cm
– ułożenie krawężników betonowych 30x8cm;
– ułożenie oporników granitowych 12x25cm;
1. 4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
– Prace towarzyszące :
– nadzór inwestorski i autorski
– geodezyjne wytyczenie
– inwentaryzacja powykonawcza
– organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót ( badania jakościowe kruszywa i
betonu ) Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacją ogólną i organizacja ruchu –
oznakowanie robót w pasach drogowych.
1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacją ogólną
1. 6. Określenia podstawowe .
Chodnik – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony , na którym wykonuje się podsypkę . Podsypka –
warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym .
Koryto – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów wydzielonych i umocnionych
powierzchni.
2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów .
Stosować można wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”
lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.
Ilości materiałów wynikają z „Przedmiaru robót”.
2. 2. Podstawowe materiały .
2. 2. 1.Elementy betonowe .
– kostka granitowa groszkowana gr. 8/11cm w kolorze ciemnoszarym,
– miał kamienny koloru jasnoszarego 0/8mm,

- geowłóknina filtrująco-separująca o wytrzymałości na rozciąganie min. 8kN/m,
- geowłóknina o gramaturze 200g/m2,
–
–

Oporniki granitowe 12x25cm,
Obrzeża betonowe 30 x 8 x 100cm spełniające wymagania BN-80/6775-03/04,
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2. 2. 2. Kruszywo na podsypkę piaskową .
– Na wykonanie podsypki można zastosować piasek zgodny z BN-87/6774-04
3.
Wymagania dotyczące sprzętu
3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i działania . Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia
przez osoby niepowołane.
3. 2. Sprzęt do wykonania robót brukarskich .
Wykonawca przystępujący do wykonania bruków wydzielonych powierzchni i obrzeży powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
– walec wibracyjny samojezdny ,
– walec statyczny samojezdny ,
– wibrator powierzchniowy do 226 kG ,
– samochód ciężarowy do transportu materiałów
– ubijak wibracyjny o ręcznym prowadzeniu .
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie
na właściwości materiałów i robót .
4. 1. Transport elementów betonowych .
Niedozwolone jest zrzucanie obrzeży betonowych na twarde podłoże . Wskazany jest transport
wyrobów spiętych fabrycznie , na paletach środkami transportowymi z własnym żurawikiem do
rozładunku .
4. 2. Transport kruszyw .
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie .
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08
5. Wymagania dotyczące robót
5. 1. Ogólne warunki
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność realizacji z
dokumentacją projektową ,specyfikacją techniczną i zaleceniami nadzorującego Inżyniera .
Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące :
– wykonania utwardzenia kostką betonową wydzielonego terenu ;
– ustawienie przy utwardzonym terenie obrzeży betonowych .
5. 2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren
Koryto pod chodnik powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi
5. 3. Podłoże pod obrzeża .
Podłoże powinno być dostatecznie wytrzymałe.
5. 4. Ułożenie kostki brukowej .
– Kostki betonowe należy układać z zachowaniem projektowanego wzoru(jeżeli występuje)
5. 5. Ułożenie obrzeży betonowych i oporników granitowych .
Obrzeża betonowe winny być ułożone na ławie betonowej
6. Kontrola jakości robót
6. 1. Kontrola, pomiary i badania ułożenia nawierzchni .
Przed ułożeniem kostki należy dokonać odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza się dla gotowego podłoża:
– dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
– wysokość (grubość) może mieć tolerancję ± l cm,
– -dopuszczalne odchylenie od szerokości ± 5 % ;
– wskaźnik zagęszczenia podłoża .
– -dopuszczalne odchylenie od przyjętego przekroju poprzeczne
– go nie może przekraczać ± 0,3 %,
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spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. 2. Kontrola, pomiary i badania ułożenia obrzeży .
– Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeży pod względem jakości i zgodności z
Dokumentacją Projektową, niniejszymi ST i normami.
Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania:
a)badanie obrzeży przeprowadza się dla gotowego obrzeża:
–
dopuszczalne odchylenie linii obrzeża od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± l
cm ,
– -dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety chodnika może wynosić
±cm ,
–
prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm ,
– spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
7. Przedmiar o obmiar robót
– Zgodnie ze specyfikacją ogólną
– Jednostka ‘Przedmiaru’ dotycząca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :
– prace pomiarowe,
– wykonanie podbudowy z zagęszczonego kruszywa,
– dostarczenie kostki bet. i obrzeży ,
– ustawienie obrzeży i ułożenie kostki ,
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST ,
– utrzymanie nawierzchni w czasie robót .
8. Odbiór robót
– Odbiór wydzielonych utwardzonych kostką powierzchni powinien być przeprowadzony w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych
powierzchni. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań
bieżącej kontroli materiałów i robót. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres
wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie wykonanych bruków według
zasad określonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymianę wadliwie
wykonanych chodników Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez
Inżyniera.
9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Nadzór inwestorski i autorski oraz są rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umów z
osobami zainteresowanymi . Koszty wszystkich robót tymczasowych oraz pozostałych prac
towarzyszących , wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą , Wykonawca zobowiązany
jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o załączony do
dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostaną one zapłacone w ramach ryczałtu za całe zadanie
objęte Kontraktem. Koszty zabezpieczenia i oznakowania robót w pasach drogowych powinny
być zawarte odpowiednio i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych wykonania wszystkich
podstawowych robót drogowych .
10. Przepisy związane
10. 1. Normy
1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .
2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .
3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .
4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów . Wspólne wymagania i
badania .
5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .Piasek .
6. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych;
7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
8. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego;
chodnikowe;
9. BN-72/9832-02 Roboty ziemne;
10. BN-87/6774-04 Podbudowy z piasku;
11. PN-57/S-06100 Nawierzchnie z kostki kamiennej.
–
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10. 2. Inne dokumenty
1. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”
2. „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu doświadczalnego
Budownictwa Drogowego i Mostowego „ sp. z o.o. Warszawa; autor : M. Kossakowska
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6.

Urządzenia

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja urządzenia odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i montażu urządzeń, i
małej architektury
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
a) wykonanie urządzeń,
b) montaż urządzeń,
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie z “Wymagania ogólne”.
2.
Materiały
2.1. Ławka z oparciem
– Materiał: rura stalowa 60mm, drewno.
– Kolory: drewno egzotyczne: kolory naturalne (lakier bezbarwny); stal: grafit RAL 7021
– Wymiary: długość 200cm, wysokość 89cm, szerokość 70cm
2.2. Kosz na odpady
– Wysokość: 80cm
– Średnica: 32cm
– Pojemność: 37 litrów
– pojemnik - stal nierdzewna
– konstrukcja - stal czarna lub nierdzewna
– stal nierdzewna: kolor naturalny
2.3. Kosz na psie odchody
– Wysokość: 100cm
– Szerokość: 40cm
– Głębokość: 33cm
– konstrukcja - stal nierdzewna
– pojemnik - stal ocynkowana
– kolor: stal nierdzewna naturalna
2.4. Siedzisko bez oparcia
– Materiał: polimerobeton, stal nierdzewna.
– Dodatkowe właściwości:
– Nieprzepuszczalny dla cieczy, całkowita szczelność
– Wysoka mrozoodporność dzięki nienasiąkliwości
– Wysoka odporność na agresywne substancje chemiczne, w tym kwasy i zasady.
– Wysoka odporność na zarysowania, nie odpryskuje, nie wymaga konserwacji, brak erozji
co obniża koszta eksploatacji
– Dzięki naturalnym składnikom jest materiałem ekologicznym, odpady mogą być
utylizowane.
– Odporność na zmienne warunki pogodowe i czynniki atmosferyczne.
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–
–
–
–
–

Niska ścieralność, porównywalna z granitem.
Możliwość barwienia na jeden z czterech podstawowych kolorów: naturalny.
Kolorystyka:
Polimerobeton (siedzisko oraz koło) – jeden z czterech podstawowych kolorów:
naturalny
Stal nierdzewna (nogi) – satynowana.

2.5. Stojak na rowery
– wysokość od powierzchni ziemi: 80 cm
– wysokość z odcinkiem kotwiącym: 123 cm
– szerokość: 56 cm
– materiał: rura stalowa 48 mm; stal nierdzewna: kolor naturalny
2.6. Krata pod drzewo
– Żeliwna krata pod drzewo, to trwały element małej architektury, który nie tylko bardzo
dobrze się prezentuje, ale także pomaga chronić drzewa i dba o ich prawidłowy rozwój.
To idealne rozwiązanie dla przestrzeni o różnym charakterze - zarówno nowoczesnej, jak
i bardziej klasycznej.
– wysokość: 4 cm
– średnica: 150 cm
– średnica otworu: 70 cm
– waga: ok. 110 kg
– komplet: 4 elementy
– Materiały: żeliwo lakierowane
– Kolorystyka: grafit RAL 7021
2.7. Barierka przy pochylni
– materiał: rura stalowa 48 mm; stal nierdzewna: kolor naturalny
– wysokość dostosowana do obowiązujących WT
– długość: ok. 15,5m
2.8. Tubular Bells
– Materiały: Rama i tuby wykonane zestali nierdzewnej. Elementy wykonane z aluminium.
Łopaty wykonane z neoprenu
– Rozmiary: wysokość od 1,60 do 2,20cm
– Montaż: w wersji standardowej urządzenie jest zabetonowane
2.9. Congas
– Materiały: Rama i tuby wykonane zestali nierdzewnej. Elementy wykonane z aluminium.
Malowane proszkowo.
– Rozmiary: wysokość: 60, 70, 80 cm; szerokość 55 cm
– Montaż: w wersji standardowej urządzenie jest zabetonowane.
2.10. Bell Lyre
– Materiały: Rama i tuby wykonane zestali nierdzewnej. Elementy wykonane z aluminium.
Łopaty wykonane z neoprenu.
– Rozmiary: wysokość: 152,5 cm; szerokość 73 x 29 cm.
– Montaż: w wersji standardowej urządzenie jest zabetonowane.
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2.11. Tembos
– Materiały: Rama i tuby wykonane zestali nierdzewnej. Elementy wykonane z aluminium.
Łopaty wykonane z neoprenu.
– Rozmiary: wysokość 2,49 cm, szerokość 58 x 52,5 cm.
– Montaż: w wersji standardowej urządzenie jest zabetonowane.
2.12. Rainbow sambas
– Materiały: Rama i tuby wykonane zestali nierdzewnej. Elementy wykonane z aluminium.
Malowane proszkowo.
– Rozmiary: wysokość: od 85 do 55 cm; szerokość: od 40 do 16 cm.
– Montaż: w wersji standardowej urządzenie jest zabetonowane.
2.13. Marimba
– Materiały: Rama i tuby wykonane zestali nierdzewnej. Elementy wykonane z aluminium.
Malowane proszkowo.
– Rozmiary: wysokość: 86 cm; szerokość: 158 x 36,5cm.
– Montaż: w wersji standardowej urządzenie jest zabetonowane.
2.14. Emperor chimes
– Materiały: Dzwony wykonane są z aluminium. Nogi wykonane są ze stali nierdzewnej.
– Rozmiary: wysokość od 178 do 250 cm.
– Montaż: w wersji standardowej urządzenie jest zabetonowane.
3. Dokumenty budowy.
3.1. Dokumenty budowy.
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
3.2.. Certyfikaty i deklaracje
do użycia powinny zostać tylko te 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 dokumentów technicznych,
- 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 które spełniają wymogi SST.
4. Odbiory.
4.1. Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
4.2. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.
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5.

Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

6.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze,
oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
Robót, wygody społeczności i innych.

7.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót
Wykonawca będzie:
c) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej
d) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg
dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożarów.

8.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

9.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
opracowanego przez Kierownika budowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
13. Sprzęt.
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 ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
14. Transport.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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7.

Szata roślinna

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja urządzenia odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i montażu urządzeń, i
małej architektury
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania szaty roślinnej, nasadzeń drzew,
krzewów, bylin, łąk i trawników
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie z “Wymagania ogólne”.
2.
Materiały
2.1. Materiał sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
właściwie oznaczone, tzn. musza mięć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór,
wysokość pnia, numer normy. Wszystkie rośliny powinny być wysokiej jakości - pierwszy wybór.
Materiał szkółkarski roślin ozdobnych musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo
uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości,
szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i koroną oraz między podkładką dobrze z nią
zrośniętą częścią szlachetną. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników,
uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki
oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien być dobrze
wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła
korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany i
wieku rośliny, bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w
ciągu półtora roku po posadzeniu, nie mająca ujemnego wpływu na wzrost roślin. Rośliny
pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach
o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąc w pojemniku minimum jeden
sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony.
2.2 Drzewa, krzewy i byliny
Drzewa należy sądzić na taka samą głębokość jak rosły w szkółce. Wszystkie posadzone w
gruncie drzewa liściaste należy zabezpieczyć trzema palikami o średnicy minimum 8cm i
unieruchomić pień taśmą. Paliki po wbiciu w grunt powinny mięć wysokość równą wysokości pnia.
Drzewa powinny posiadać duża bryłę korzeniową, dobrze zabezpieczoną za pomocą worka jutowego i
siatki drucianej.
Krzewy należy sądzić w rozstawie przewidzianej w projekcie, która uwzględnia rozmiar rośliny
osiągany średnio w wieku 10 lat. Duże krzewy liściaste należy zakupić w pojemnikach nie mniejszych
niż C5 natomiast małe krzewy liściaste w pojemnikach nie mniejszych niż C3.
Rabaty bylinowe powinny mieć na głębokość 20 cm żyzną ziemię. Podczas wymiany gleby
należy wymieszać nową z istniejącym podłożem w celu zapewnienia poprawnej struktury. Wyznaczyć
zasięgi gatunków bylin zgodnie z projektem, a w miejscach przeznaczonych do posadzenia bylin i
traw wykopać dołki w odpowiedniej rozstawie. Rośliny należy sądzić głębiej niż były posadzone w
pojemnikach. Rozstawa roślin przewiduje rozmiary roślin osiągane w wieku dojrzałym. Rośliny
przeznaczone na kwietniki powinny być pierwszego wyboru – dobrze rozkrzewione, obficie kwitnące.
2.3 Trawniki
Cały teren pod inwestycje nie pokryty utwardzoną nawierzchnią i nie zajęty przez projektowane
nasadzenia będzie zagospodarowany trawnikami. Pod trawniki przewiduje sie wysypanie 20 cm
warstwy ziemi urodzajnej. Glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem
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wałem kolczastym lub zagrabić. Należy użyć odpowiedniej mieszanki traw w stosunku do panujących
aktualnych warunków siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim
wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. W
początkowej fazie wzrostu nasion traw należy zaopatrzyć trawnik w wodę. W przypadku zakładania
trawników z siewu, można zastosować gotowe mieszanki trawników sportowych i rekreacyjnych. W
przypadku zakładania trawników z darni, należy zamówić lub dobrać trawniki o wysokiej odporności
na ruch rekreacyjny. Projekt zagospodarowania terenu zielenią zakłada założenie trawników
dywanowych przy uprawie ręcznej. Na wykonanie trawników przewiduje sie zastosowanie mieszanki
gazonowej nasion traw wysianych w ilości 40g/m2. Sugeruje sie dobór następujących mieszanek:
Na tereny reprezentacyjne i nie użytkowane, wysokojakościowe mieszanki gazonowe i na
trawniki dywanowe.
Na tereny intensywnie użytkowane (w pobliżu eksperymentarium i sterfy wydarzeń kulturalnych,
potencjalne przedepty):
75 % życica trwała (różne odmiany)
25 % wiechlina lakowa
Na stanowiska suche
80 % kostrzewa trzcinowa
10 % wiechlina łąkowa
10 % życica trwała
Na stanowiska zacienione i intensywnie użytkowane:
40 % Śmiałek darniowy Barcampsia
20 % kostrzewa czerwona (pospolita)
20 % kostrzewa czerwona rozłogowa
20 % wiechlina łąkowa
2.4 Łąki kwietne
Przewidywana ilość gatunków składających się na łąkę kwietną to od 20-30 w różnorodnej gamie
kolorystycznej. Należy ustawić przewidywane kwitnienie roślin na przynajmniej 4 miesiące od
kwietnia włączając koszenie w lipcu. Rośliny kwitnące w półcieniu najlepiej byliny. Podstawowe
gatunki przynajmniej 30% wagi mieszanki. Reszta z pozostałych gatunków
Ślaz dziki - Malva sylvestris
Złocień polny - Chrysanthemum segetum
Złocień właściwy - Leucanthemum vulgare
Rumian barwierski - Anthemis tinctoria
Bniec biały - Melandrium album
Należy stosować jedynie gatunki rodzime. Nie stosować domieszki traw większej niż 10 %.
Dokładny skład skonsultować z ekspertami w zakresie mieszanek łąk kwietnych po uprzednim
pobraniu próbek z terenu inwestycji i zbadania ich w Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej - główne
przedmioty badania pH gleby, zasolenie, ilość azotu.
3. Dokumenty
3.1. Dokumenty
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3.2. Certyfikaty i deklaracje
do użycia powinny zostać tylko te 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 dokumentów technicznych,
- 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 które spełniają wymogi SST.
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4. Odbiory.
4.1. Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
4.2. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.
5.

Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

6.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze,
oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
Robót, wygody społeczności i innych.

7.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót
Wykonawca będzie:
e) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej
f) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg
dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożarów.

8.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

9.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
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urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
opracowanego przez Kierownika budowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
13. Sprzęt.
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 ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
14. Transport.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
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przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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