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1.
1.1

CZĘŚĆ OGÓLNA
Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych dla projektu pt. „Budowa obiektów małej architektury w
miejscu publicznym”, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1011/1, 1009, 1011/3,
1015/14, 1016/1, 1016/2, obręb 0064 Kiełków, jednostka ewid. 181107_5 gm. Przecław.

Zakres realizowanego zadania obejmuje wykonanie:
Przedmiotem opracowania jest budowa obiektów małej architektury (huśtawka potrójna z
bocianim gniazdem, zestaw sprawnościowy „sześcian”, zabawka sprawnościowa
wielofunkcyjna zewnętrzna) w miejscu publicznym. Zakres prac obejmuje wykonanie:
 montaż gotowych obiektów małej architektury w miejscu publicznym,
 elastycznej nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych,
 ciągów spacerowych o szerokości 120 cm z kostki betonowej na podbudowie z
kruszywa łamanego,
 nasadzeń zieleni (tawuła japońska - zieleń niska),
 demontaż wszystkich istniejących elementów małej architektury, których stan
techniczny określa się jako zły.
1.2

Przedmiot i zakres robót budowlanych
Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji.
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty:
ST-01.00 Roboty geodezyjne
ST-02.00 Roboty ziemne
ST-03.00 Roboty nawierzchniowe
ST-04.00 Betonowanie
ST-05.00 Korytowanie i przygotowanie podłoża
ST-06.00 Podbudowa z kruszyw
ST-07.00 Ogrodzenie
ST-08.00 Wyposażenie

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i
standardów. Przywołane normy i standardy winny by traktowane jako integralna część
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których
6

są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i
wymaganiami. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, w zgodzie z
obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w
Specyfikacjach Technicznych.
1.3

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące:
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia,
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób
postronnych.
Roboty tymczasowe:
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na
kobyłkach,
- zabezpieczenie terenu budowy.
Koszty prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że Wykonawca ujął je w oferowanej cenie za realizację przedmiotu
zamówienia.

1.4

Informacje o terenie budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem architektoniczno-budowlanym,
wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych i programu zapewnienia
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją
umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach
jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy, dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
projekcie architektoniczno-budowlanym, wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy
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podejmowaniu decyzji, zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
Organizacja robót budowlanych:
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany
do
opracowania
i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących
dokumentów: projekt organizacji robót, szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opracowany przez wykonawcę projekt
organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz
harmonogramem robót.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich:
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i
podziemnych, urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i
kable etc. Przed rozpoczęciem robót, wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz,
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu, dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje,
aby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym, pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiającego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściwego zarządcę (właściciela) oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji inwestycji w sposób nie powodujący:
- ograniczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom działek sąsiednich,
- pozbawienia dopływu oświetlenia naturalnego do pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi,
- uciążliwości wywołanej przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu.
Ochrona środowiska:
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W
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okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszelki
kroki, aby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska, na
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu,
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich
przepisów prawnych, obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzęt,
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne do wykonania przedsięwzięcia.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z
Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Warunki dotyczące organizacji ruchu:
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejących
obiektów (ujęcia wody itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W miejscach otwartych dla ruchu:
przylegających do dróg i szlaków pieszych, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
Ogrodzenie:
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Uznaje się że
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wszelkie koszty związane z wypełnieniem wskazanych wymagań są uwzględnione w
cenie umownej.
Zabezpieczenie chodników i jezdni:
W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zabezpieczy chodniki i jezdnie
w miejscu dojazdu do działki inwestycyjnej, przed możliwością ich uszkodzenia.
Wykonawca zapewni warunki do czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z budowy, a w
przypadku zanieczyszczenia chodników i jezdni przeprowadzi odpowiednie prace
porządkowe, prowadzące do przywrócenia ich pierwotnego stanu. Uznaje się że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wskazanych wymagań są uwzględnione w cenie
umownej.
Nazwy robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

1.5

- CPV: 45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

-

CPV: 45111200-0
ziemne

Roboty z zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

-

CPV: 45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

-

CPV: 45112200-7

Usuwanie powłoki gleby

-

CPV: 45112300-8

Rekultywacja gleby

- CPV: 45262300-4

Betonowanie

- CPV: 45262320-0

Wyrównywanie

- CPV: 45500000-2
Wynajem maszyn i urządzeń wraz obsługą operatorską do
prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

1.6

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć
w każdym przypadku następująco:
Decyzje Administracyjne – oznaczają wszelkie decyzje, postanowienia, uzgodnienia,
aprobaty, zgody i zatwierdzenia wydawane przez właściwe organy w związku z
realizacją przedmiotu Umowy;
Dokumentacja Powykonawcza – oznacza zbiór dokumentów dotyczących Przedmiotu
Umowy, w tym dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone
do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami; wyniki wykonanych badań, pomiarów,
przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót, stanowiący podstawę
do odbioru Przedmiotu Umowy. Ilekroć w postanowieniach Umowy używany jest termin
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„Dokumentacja Powykonawcza” oznacza on także dokumentację powykonawczą w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2019 poz. 1186, z późn. zm.);
Dokumentacja Projektowa – oznacza zbiór wszystkich dokumentów i opracowań
wydanych Wykonawcy przez Zamawiającego, na podstawie których należy wykonać
Przedmiot Umowy, w szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz
STWiOR;
Dzień Roboczy – oznacza, zgodnie z właściwymi przepisami, dzień niebędący dniem
ustawowo wolnym od pracy;
Inspektor Nadzoru – oznacza zatrudniony przez Zamawiającego podmiot trzeci (lub
osoby trzecie), odpowiedzialny za zarządzanie i nadzorowanie realizacją przedmiotu
Umowy oraz jego koordynacją, który działając na zlecenie Zamawiającego sprawuje
nadzór inwestorski nad realizacją Przedmiotu Umowy;
Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121);
Podwykonawca – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł Umowę o Podwykonawstwo, za zgodą
Zamawiającego, o ile taka zgoda jest wymagana postanowieniami Umowy oraz
przepisami prawa, w szczególności przepisami art. 647¹ Kodeksu cywilnego i art. 356
Kodeksu cywilnego, na wykonanie części robót budowlanych, których zakres został
określony w Umowie lub innych prac i usług stanowiących Przedmiot Umowy;
Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186, z późn. zm.);
Projekt Budowlany – część Dokumentacji Projektowej sporządzona zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1065, z późn.
zm.);
Projekt Wykonawczy – część Dokumentacji Projektowej uzupełniająca i
uszczegóławiająca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym dla
realizacji robót budowlanych;
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia
budowlane, władającą językiem polskim, wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z
Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru, w szczególności w zakresie uzgodnień
technicznych;
Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza osobę wskazaną przez Zamawiającego do
kontaktów z Wykonawcą posiadającą odpowiednie umocowanie do reprezentowania
Zamawiającego i dokonywania w jego imieniu wiążących uzgodnień;
STWiOR – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowią opracowania
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia
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standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót;
Umowa – oznacza umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową
kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o
pojemności 150 m3, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury oraz likwidacją stacji
podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym na dz. nr ewid. 139/5 w
mieście Przecław, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
Umowa o Podwykonawstwo – oznacza umowę, której przedmiotem są usługi, dostawy
lub roboty budowlane stanowiące część przedmiotu Umowy, zawartą pomiędzy
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku umów których
przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych także między Podwykonawcą a
Dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;
Wynagrodzenie – oznacza całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy należne od
Zamawiającego na podstawie Umowy, które będzie zapłacone w kwocie, na zasadach i w
terminach określonych w Umowie;
Zasady Sztuki Budowlanej – oznaczają powszechnie przyjęte w praktyce polskiej oraz
w pastwach członkowskich Unii Europejskiej standardy, praktyki, metody i procedury
budowlane stosowane z uwzględnieniem staranności i zdolności przewidywania, których
można oczekiwać od projektanta i wykonawcy robót budowlanych, posiadającego
umiejętności oraz doświadczenie przy realizacji projektów i robót budowlanych o skali i
stopniu trudności zbliżonym do Przedmiotu Umowy;
2.
2.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby
budowlane, materiały i urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowiązującymi przepisami i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
podstawowych wymagań. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2

Wyroby budowlane do wykonania robót
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2020 poz. 215),
wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli
jest:
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- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi,
- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
- oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa
załącznik nr 1 do ww. ustawy,
- wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób
określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Przy czym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) w pierwszej kolejności należy uwzględniać
cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm
przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
2.3

Źródła pozyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu
udokumentowania, że materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania Specyfikacji. Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania
przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami
trudnopalnymi.

2.4

Pozyskiwanie materiałów
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi
13

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z
wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie będą
wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w Umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.5

Kontrola wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji,
- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.6

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót,
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.7

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane 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 przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy, w
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.8

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko 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 jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z
wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie
przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony
bez zgody Inspektora.
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych
Materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z wskazaniami
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają
warunkom Umowy, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Przed wysłaniem z miejsca produkcji każdy materiał zostanie odpowiednio
zabezpieczony powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie materiałów, aby
dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urządzenia i instalacje
należy umieścić w opakowaniach i kontenerach. Materiały należy zapakować w taki
sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu.
Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi materiałów oraz
odsłoniętych powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. Miejsca te należy
osłonić opakowaniem zaimpregnowanym substancją o właściwościach antykorozyjnych
lub użyć pochłaniaczy wilgoci, odpornych na łuszczenie się i przecięcie w przypadku
przesunięcia ładunku w czasie transportu.
Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu materiałów na
miejsce przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w Cenie Robót.
Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych materiałów na Placu Budowy lub w
magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie
prowadzonego rozładunku.
5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty
wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny Personel i inne rzeczy, dobra i usługi
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie
uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki złom i odpady.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas
produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę
nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

6.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomości,
przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Gdy dokument natury technicznej będzie
wystawiany dla Inspektora Nadzoru, na samym dokumencie umieszczony będzie
widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. Inspektor
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.1

Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
- Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną podającą:

17

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- zasady BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych
poszczególnych elementów Robót,

za

jakość

i

terminowość

wykonania

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;
część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas
transportu,
- 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,
- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.
6.2

Zasady kontroli jakości Robót
- Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości
Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badań Materiałów oraz Robót.

18

- Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami umowy.
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa wskazujące, iż wszystkie
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom
norm i wytycznych określających procedury badań.
- Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
- Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi
Wykonawca.
6.3

Pobieranie próbek
- Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek.
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
- Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe
badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający.
- Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4

Badania i pomiary
- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
- Każdorazowo 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 Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do
jego akceptacji.
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6.5

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
- Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
- Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.
- Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
- Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.7

Atesty jakości Materiałów i Sprzętu
- W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
- Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona
niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały
lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy:
- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do
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końca
Okresu
Gwarancyjnego
(Okresu
Odpowiedzialności
za
Usterki).
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
- Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Placu Budowy.
- Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która
dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.
- 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 Placu Budowy,
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
- Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramu Robót,
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót,
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorów częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych,
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą
pogodą,
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadzał,
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót.
- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
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- Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane
przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
- Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska.
Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy.
Księga Obmiarów:
- Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości
wykonanych Robót.
- Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów,
receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w
programie zapewnienia jakości.
Pomiary geodezyjne:
Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po
wykonaniu pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich
pomiarów będą stanowiły element dokumentów budowy.
Instrukcje obsługi i eksploatacji:
Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca
skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej:
- dane techniczne,
- opis budowy i działania,
- warunki gwarancji,
- instrukcję montażu,
- instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Ponadto, dla całości wykonanego zadania oraz w podziale na poszczególne elementy
Robót, Wykonawca dostarczy:
- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji,
- instrukcje stanowiskowe,
- plan konserwacji i przeglądów. Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z
wymaganiami producentów, obowiązującymi, odpowiednimi normami Krajów UE, w
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i Specyfikacje Techniczne.
Pozostałe dokumenty budowy:
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej, następujące
dokumenty:
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- pozwolenie na realizację inwestycji,
- protokoły przekazania Placu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Świadectwa Przejęcia Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy:
- Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
- W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast
odtworzyć w formie przewidzianej prawem.
- Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy.
- Dokumenty budowy należy udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.
7.
7.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca, a zatwierdza
Inspektor Nadzoru przy udziale upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela
Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do
celu wykonania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2

Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w
kompletach. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo,
będą ważone w tonach lub kilogramach.
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7.3

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 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 pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

7.4

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy
Robót. Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie
Inspektora Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice i zestawienia
geodezyjne. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed
ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8.
8.1

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają
następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,
- odbiór instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru.
8.3

Odbiór urządzeń technicznych
Należy dokonać odbioru urządzeń technicznych takich jak : punkty redukcji ciśnienia i
bezpośrednie punkty podniesienia ciśnienia sieci wodociągowej oraz hydranty przed
dokonaniem końcowego odbioru sieci i przyłączy wodomierzowych.

8.4

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru wcześniej ustalając jego zakres i termin odbioru z
Wykonawca robót.

8.5

Rozruch technologiczny
Rozruch technologiczny urządzeń winien przeprowadzić serwisant producenta urządzeń
dokonując oceny montażu wykonanej przez Wykonawcę przy udziale Inspektora
Nadzoru. Dokument z rozruchu technologicznego wystawiony przez serwisanta stanowi
dokumentacje odbiorową oraz zapewnia Zamawiającemu uzyskanie gwarancji na
zamontowane urządzenia.

8.6

Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy robót 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 Inspektora Nadzoru. Odbiór
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.
Odbioru końcowy 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
Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego.
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8.7

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

8.8

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentacje Powykonawcza zgodna z
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
obowiązujących w budownictwie. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub
odcinków robót Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów
zagospodarowania terenu. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wykonawca przedłoży
Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy, dokumentację projektową wraz z
naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami, operat geodezyjny zawierający
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów
oraz inwentaryzację powykonawczą. Dokumenty te powinny być potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszone do Ośrodka Geodezji i
Kartografii. Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie
zmian na mapie zasadniczej, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Ponadto, Wykonawca załączy sporządzone przez uprawnionego
archeologa sprawozdanie z prac o charakterze nadzoru archeologicznego podczas
prowadzonych robót ziemnych jeżeli taki nadzór był ustalony. Dokumentacja
Geodezyjna i Archeologiczna powinny być zatwierdzone przez odpowiednie organy
administracji państwowej.

8.9

Dokumenty do odbioru końcowego
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 oraz dodatkowa, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi,
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy
powykonawczej.

zasadniczej

powstałej

w

wyniku

geodezyjnej

inwentaryzacji

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja.
9.
9.1

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ustalenia ogólne
- Podstawą płatności jest bezusterkowy odbiór robót zgodnie z Umową.
- Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone w Specyfikacjach Technicznych, Projekcie Budowlanym oraz
Projekcie Wykonawczym. Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w
Wykazie Cen, winny by ujęte w cenie ofertowej i nie podlegają obmiarowi.
- Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z Umową na
podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej.
- Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności,
wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych
w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w
Specyfikacjach Technicznych i w Przedmiarze Robót.
- Wykonawca jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania oferty
wszelkich koniecznych informacji odnośnie dokumentów będących podstawą przetargu.

9.2

Cena ryczałtowa
Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności:
- robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

27

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierżawę placów ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp., niezbędnych do
wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych,
- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,
- koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy, dla których nie
przewidziano odrębnych pozycji w Przedmiarze Robót,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania wad,
- koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Umową,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena ryczałtowa powinna zawiera roboty tymczasowe niezbędne do wykonania obiektu
objętego Umową, w tym m.in.:
- koszt obsługi geodezyjnej,
- koszt rekultywacji terenu,
- koszt wywozu odpadów,
- koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu (o ile zajdzie taka
potrzeba),
- opłaty dzierżawy terenu (o ile zajdzie taka potrzeba),
- przygotowanie terenu,
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- tymczasową przebudową urządzeń obcych (o ile zajdzie taka potrzeba),
- koszt nadzoru właścicieli urządzeń (o ile zajdzie taka potrzeba),
- koszt nadzoru archeologicznego (o ile zajdzie taka potrzeba),
- koszt nadzoru geotechnicznego (o ile zajdzie taka potrzeba),
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne,
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,
- pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji,
- demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,
- koszt obsługi okresu zgłaszania wad, gwarancji i rękojmi,
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- prace porządkowe.
Cena ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do wykonania obiektu
objętego Umową, w tym m.in.:
- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót,
- zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej,
- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone
zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych,
- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz
ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jej zakończeniu,
- ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym
koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych,
- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty
wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót,
- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w
wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie,
- doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w
rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,
- przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót, poprzedzających uzyskanie
tego pozwolenia.
9.3

Koszty dodatkowe
Poniżej podano dodatkowe koszty, które Wykonawca musi uwzględnić w cenie
ryczałtowej:
- koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,
- koszty wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń na etapie budowy,
- koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z zainteresowanymi
stronami.

9.4

Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań Specyfikacji Technicznych
Spełnienie wymagań niniejszej Specyfikacji Technicznych i warunków wskazanych w
Dokumentacji Projektowej i innych Specyfikacji Technicznych nie podlega odrębnej
zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w cenę ryczałtową.

29

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym lub Wykonawczym powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a
nie jako określenie marki zastosowanej w projekcie. Każdy zapis, w którym podana jest
konkretna marka należy traktować jako wymóg zastosowania urządzenia
zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, tzn. spełniającego co najmniej
podane parametry techniczne i jakościowe (opisane w specyfikacjach technicznych i
projekcie budowlanym). Urządzenia zamienne muszą wykazać się parametrami i jakością
co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie
wykonawstwa muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych
powinny być traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są
dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 z
późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z
późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z późniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755 z późniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2020, poz. 293 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 z
późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późniejszymi zmianami oraz przepisami
wykonawczymi do Ustawy),
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 z późniejszymi
zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 poz.
1129 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389 z późniejszymi
zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późniejszymi
zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. 2020 poz. 10 z późniejszymi zmianami),
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I,
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 01.00
ROBOTY GEODEZYJNE
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WSTĘP

1.
1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych dla projektu pt. „Budowa obiektów małej architektury w
miejscu publicznym”, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1011/1, 1009, 1011/3,
1015/14, 1016/1, 1016/2, obręb 0064 Kiełków, jednostka ewid. 181107_5 gm. Przecław.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

Opis
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71000000-8

Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71350000-6

Usługi opomiarowania

71353200-9

1.2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3

Ogólny zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe:
- przy budowie obiektów małej architektury
- przy budowie nawierzchni utwardzonych,
- przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych,

Ustalenia zawarte w niniejszej ST (ST-01) dotyczą prowadzenia robót związanych z
ustaleniem w terenie osi oraz punktów wysokościowych, zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
1.4

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi
normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną.
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2.
2.1

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.
Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia
do wykonywania robót geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji. Prace
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty główne
wszystkich projektowanych obiektów, tras infrastruktury technicznej, punkty
wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć
Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
Robót. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru.

2.2

Wyznaczenie punktów wysokościowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. 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 Inspektora
Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty, które
bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy, punkty pośrednie osi trasy i punkty
charakterystyczne budowli kubaturowych 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 Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania Robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla
prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy.
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu
charakterystycznego obiektów oraz infrastruktury technicznej.
Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne elementów stacji uzdatniania
wody i sieci wodociągowej powinny być stabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
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położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze punkty
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras infrastruktury technicznej, a także przy
każdym obiekcie budowlanym.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie falistym i górskim powinna
być uzależniona od jego konfiguracji. Repery należy wykonać dla każdego punktu
charakterystycznego infrastruktury technicznej oraz dla każdego obiektu.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem
obiektów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach. 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 Inspektora Nadzoru.
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.
2.3

Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych
- Wytyczenie głównych osi i punktów charakterystycznych wszystkich obiektów
budowlanych oraz osi infrastruktury technicznej (sytuacyjne i wysokościowe).
- Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów w wykopie przed
zasypaniem.
- Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów
infrastruktury technicznej w wykopie przed zasypaniem.
- Inwentaryzacja wszystkich obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej.
- Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie wszystkich punktów obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej
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 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. W przypadku sieci dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia i
każdy element naziemny. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych
niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej.
Punkty obiektów budowlanych powinny być wyznaczone w takich ilościach i w taki
sposób, który pozwoli na dokładne umiejscowienie i posadowienie. Do utrwalenia osi
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trasy i punktów charakterystycznych obiektów budowlanych w terenie należy użyć
materiałów wymienionych w pkt. 3.
Usunięcie pali z osi trasy i punktów charakterystycznych obiektów budowlanych jest
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je palami, umieszczonymi
poza granicą Robót w taki sposób, żeby za ich pomocą móc wytyczyć usunięty pal.
3.

MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktów budowli
kubaturowych oraz wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej są:
- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktów
głównych trasy i obiektów kubaturowych oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do
wyznaczenia i stabilizacji pozostałych punktów,
- pręty stalowe o φ12 mm i długości 0,3 m,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni),
- słupki betonowe, rury metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m,
- paliki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój
prostokątny.

4.

SPRZĘT
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów obiektów
budowlanych oraz infrastruktury technicznej oraz reperów roboczych będą wykonane
ręcznie.
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów
obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej oraz reperów roboczych
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym:
- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,
- łatami,
- taśmami stalowymi.
Sprzęt stosowany do Robót geodezyjnych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.

5.

TRANSPORT
Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym
środkiem transportu.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1

System kontroli jakości Robót
Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00. Kontrolę jakości Robót
pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) tras i obiektów
kubaturowych oraz punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad
określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

6.2

Sprawdzanie Robót pomiarowych
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
- Należy sprawdzić położenie punktów głównych obiektów kubaturowych i
infrastruktury technicznej.
- Należy sprawdzić wysokości punktów głównych obiektów kubaturowych i
infrastruktury technicznej.
- Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach
pionowych i poziomych.
- Robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze
budowy.

7.

OBMIAR ROBÓT
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar
Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania
Robót między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady odbioru Robót
podano w ST-00.00.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-00.00.
Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektów w terenie
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inspektorowi Nadzoru
komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w
formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentację
geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Wskazaną dokumentacje należy dołączyć do
dokumentacji powykonawczej.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00. Płatności za roboty geodezyjne związane z
pomiarami 1 m przewodów infrastruktury technicznej, 1 kpl. obiektów budowlanych,
stanowią nierozerwalną część płatności za elementy przedstawione w ST-00.00. Koszty
robót geodezyjnych związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni
w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.
Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową Roboty związane
z wyznaczeniem osi trasy, punktów obiektów kubaturowych i punktów wysokościowych
obejmują:
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla obiektów budowlanych,
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla infrastruktury technicznej.
Koszt Robót geodezyjnych obejmuje:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi i punktów
wysokościowych obiektów kubaturowych i liniowych,
- uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową,
- inwentaryzację powykonawczą elementów liniowych i kubaturowych w zakresie robót
ulegających zakryciu,
- inwentaryzację powykonawczą elementów liniowych i kubaturowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Instrukcja 0-1/0-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
- Instrukcja 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
- Instrukcja G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.
- Instrukcja G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna.
- Instrukcja G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji.
- Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
- Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.
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UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji
robót.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 02.00
ROBOTY ZIEMNE
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1.
1.1

WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych dla projektu pt. „Budowa obiektów małej architektury w
miejscu publicznym”, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1011/1, 1009, 1011/3,
1015/14, 1016/1, 1016/2, obręb 0064 Kiełków, jednostka ewid. 181107_5 gm. Przecław.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

Opis
Przygotowanie terenu pod budowę

45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

1.2

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne

45113000-2

Roboty na plac budowy

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3

Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót
ziemnych przy wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek,
podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych
podanych niżej:

Zakres robót obejmuje:
Dla obiektów liniowych:
- wykopy w gruncie z ziemią na odkład,
- zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem,
- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów,
- podsypka piaskowa z piasku dowiezionego,
- obsypanie rur piaskiem dowiezionym,
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- wywóz i złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

Dla obiektów kubaturowych:
- wykopy w gruncie z ziemią na odkład,
- zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem,
- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów,
- wykonanie podbudowy z piasku/kruszywa,
- wykonanie zasypki piaskiem dowiezionym,
- wywóz i złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

Dla nawierzchni utwardzonych:
- korytowanie terenu budowy z ziemią na odkład,
- rozplantowanie ziemi,
- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie utwardzone,
- wywóz i złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru,
1.4

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją
Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami.

1.5

Wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2.
2.1

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania dotyczą następującego zakresu Robót:
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- roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi,
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych,
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych),
- odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru,
- przygotowanie podłoża,
- zasypka i zagęszczenie gruntu,
- wykonanie podsypki i obsypki,
- odspojenie humusu oraz rozścielenie.
2.2

Zasady wykorzystania gruntów
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na
miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenów do ich
składowania i zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztów.
W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i
pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po zakończeniu Robót
rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty.

2.3

Roboty przygotowawcze
Wytyczne dotyczące robót przygotowawczych:
- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na
budowie z Projektem.
- Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z
wykonywanymi robotami.
- W miejscach kolizji z istniejącymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym
roboty wykonać ręcznie.
- Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie
występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach.
- Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych.
- Projektowane obiekty budowlane oraz osie przewodów powinny być oznaczone w
terenie przez uprawnionego geodetę. Punkty wyznaczyć w sposób trwały i widoczny.
- Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
- Trasę rurociągów oznaczyć w terenie taśmą ostrzegawczą magnetyczną z zatopionym
wkładem metalowym.
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- Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne
instytucje oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w
Dokumentacji Projektowej.
- Wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona
rzeczoznawca.
2.4

Wykonanie wykopów
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi
wykonanymi ręcznie. Przy głębokości wykopów >1,5 m i szerokości pasa technicznego
4÷5 m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne. Przy głębokości wykopów > 3 m
górna część wykopu (do gł. 1,5 m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy
głębokości < 1,0 m wykopy o ścianach pionowych.
W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop ręczny. Wykopy ręczne
do 1,0 m bez umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem.
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi
przepisami BHP, obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi producentów.
Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i
bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę
techniczną (np. budowle, istniejące uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne
obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów.
Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach
zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg wymagań użytkowników tych
urządzeń.
W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty z
wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W
miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład należy wywieźć ziemię z
wykopu, składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przywieźć do
ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie nadające
się do ponownego wbudowania w wykop, należy wywieźć na miejsce wskazane przez
Zamawiającego. W ich miejsce należy wbudować piasek.
Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po
zakończeniu robót montażowych i ziemnych rozplantować ręcznie.
Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z Prawem
Budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP i normami.
Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału,
do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie i
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzi w miarę jego głębienia.
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Wejście po drabinie do wykopu winno by wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości
większej ni 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.
Przy głębokości wykopu do 4 m, nie występowaniu wody gruntowej i osuwisk oraz nie
obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne
nachylenie skarp:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych, spękanych 1:1,
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,5,
Przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz
zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu.
Uwaga:
Wykopy należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd”
gruntów słabonośnych (np. gruntów miękkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami
geologicznymi.
Przy posadawianiu obiektów zaleca się wykonać geotechniczny odbiór wykopu. Koszty
odbiorów geotechnicznych Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych danej
pozycji Przedmiaru Robót.
Prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów,
co obniżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić również przed zalaniem wodą i
przemarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntów należy z podłoża usunąć i
zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową lub chudym betonem.
2.5

Odwodnienie wykopów
W związku z brakiem prowadzenia robót ziemnych poniżej istniejącego poziomu
zwierciadła wód gruntowych nie przewiduje się specjalistycznych metod odwadniania
wykopów.

2.6

Wykonanie podsypki
Rurociągi należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce z piasku gr. 0,10
m. Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków
rurociągu. Materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub
średnioziarnisty. Podsypkę wykonywać z dowożonego piasku lub gruntu rodzimego pod
warunkiem, że spełnia on wymagania warunków technicznych. Decyzję o rodzaju
podsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu
rodzimego oraz po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
W zakresie prac do wykonania podsypki należy uwzględnić następujące czynności:
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- zakup i dostawę gruntu na podsypkę,
- zasypanie i zagęszczenie podsypki,
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.
2.7

Wykonanie obsypki
Obsypkę obiektów budowlanych należy wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego,
warstwami grubości około 20-30cm i zagęszczać mechanicznie do uzyskania
wymaganego stopnia zagęszczenia stosownie do występującego poziomu obciążeń
zewnętrznych.
Obsypkę rurociągów wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość
ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 % nominalnej
średnicy rury, lecz nie może być większa niż 20 mm. Obsypkę wykonywać warstwami,
równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie
powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm. Obsypkę
należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj.
warstwy o grubości po zagęszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednio nad
rurą zagęszczać ręcznie.
Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać
ewentualne deskowanie wykopu.
Decyzję o rodzaju obsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatności gruntu rodzimego oraz po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności:
- zakup i dostawę gruntu na obsypkę,
- zasypanie i zagęszczenie obsypki,
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić:
0,95 - w przypadku gruntów niespoistych
0,92 - w przypadku gruntów spoistych.

2.8

Zasypanie wykopów
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając. Grubość
warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu
oraz wymaganą grubości warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla
zastosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą
wilgotności optymalnej z tolerancją ±20%.
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W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy
określać za pomocą stopnia zagęszczenia. Ustala się minimalną wartość stopnia
zagęszczenia Id=0,80.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i
wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby
ponownego zagęszczenia warstwy.
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów należy rozplantować
równomiernie na terenach przyległych do wykopu. Wykopy przebiegające w miejscach,
w których zaprojektowano drogi lub place oraz w ich pobliżu należy na całym odcinku
zasypać dowiezionym piaskiem z dokładnym mechanicznym zagęszczeniem. Dopuszcza
się zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, że spełnia on wymagania, jakim musi
odpowiadać grunt pod drogami i placami, będzie możliwe osiągnięcie wymaganego
wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz materiał na zasypkę uzyska akceptację Inspektora
Nadzoru.
2.9

Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) słabonośnego gruntu rodzimego i
uzupełnieniu (zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym.
W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypowy należy układać
warstwami około 20÷30 cm i zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,8.
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące
czynności:
- zakup i dostawę gruntu na wymianę,
- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia,
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.
W przypadku, gdy grunt z wykopów nie pozwoli na osiągniecie wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, należy na całym odcinku usunąć go i wymienić na piasek z dokładnym
mechanicznym zagęszczeniem.

3.

MATERIAŁY
Roboty ziemne będą wykonywane z wykorzystaniem:
- gruntów wydobyty z wykopów i składowany na odkład,
- gruntów wydobyty z wykopów i składowany poza Placem Budowy,
- gruntów piaszczystych oraz kruszyw zakupionych i dowiezione spoza Placu Budowy.

Do wykonywania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy BN72/8932-01.
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4.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00;
- koparki gąsienicowe lub kołowe,
- spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki,
- samochody samowyładowcze,
- pojazdy transportowe,
- dźwigi i urządzenia podnoszące,
- zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny,
- sprzęt do odwadniania wykopów,
- szalunki.

5.

TRANSPORT
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu, odpowiadające pod względem
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

6.
6.1

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2

Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykona badania mające na celu:
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,
- określenie gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na
Placu Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
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- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wzmacnianego podłoża,
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy obsypki przewodu,
- badanie zasypki przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników
zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
7.

OBMIAR ROBÓT
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar
Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie,
między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady odbioru Robót podano w
ST-00.00.
Jednostką obmiaru jest:
- 1m3 - dla wykonania wykopu,
- 1m3 - dla wykonania wymiany gruntu,
- 1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki,
- 1m3 - dla wykonania zasypania wykopu.

8.
8.1

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.

8.2

Warunki szczegółowe
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające
zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podłoża,
- zasypanie, zagęszczenie wykopu.
Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie
wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00.
Płatności za wykonanie robót ziemnych przy budowie wszystkich obiektów i
infrastruktury technicznej stanowią nierozerwalną część płatności za elementy
przedstawione w ST-00.00. Koszty robót ziemnych związanych z realizacją niniejszej
inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją
Przedmiaru Robót.
Roboty ziemne związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują m. in. wszystkie
koszty związane z:
- wykonaniem wykopów,
- ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopów,
- zagospodarowaniem nadwyżki urobku,
- montażem i demontażem deskowania ścian wykopów w miejscach gdzie są one
konieczne,
- odwodnieniem wykopów,
- zakupem, dowozem i zagęszczeniem podsypki i obsypki,
- zagęszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,
- wymianą gruntu (zakup piasku, dowóz, zasypanie, zagęszczenie, wywóz gruntu
nadmiernego).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Odpowiednie normy krajów UE.
UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji
robót.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 03.00
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
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1.
1.1

WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych dla projektu pt. „Budowa obiektów małej architektury w
miejscu publicznym”, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1011/1, 1009, 1011/3,
1015/14, 1016/1, 1016/2, obręb 0064 Kiełków, jednostka ewid. 181107_5 gm. Przecław.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

Opis
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

45230000-8

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233200-1

1.2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w mniejszej Specyfikacji Technicznej mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej.

1.3

Określenia podstawowe
Elastyczna nawierzchnia bezpieczna - wykonywana w systemie mat przerostowych,
który nadaje nawierzchni właściwości amortyzujących – wysoka odporność na ścieranie,
rozciąganie, wodoprzepuszczalność.
Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Ciągi spacerowe - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
łamanego.
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
Dokumentacją Projektową, Polskimi Normami oraz ogólną specyfikacją techniczną
ST-00.00.
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1.4

Wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2.
2.1

MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST-00.00.

2.2

Betonowe obrzeża
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych obrzeży w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę.
Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia
górna obrzeży powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie
powinny przekraczać 2 mm.
Kształt, wymiary i kolor
Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 cm i gat. I i powinny spełniać warunki zawarte w
normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 8mm,
- na szerokości i wysokości ± 3mm,
- wklęśnięcia i wypukłości nie powinny przekraczać 2 mm.
Cechy fizykomechaniczne betonowych obrzeży
Beton do produkcji krawężnika powinien spełniać:
- nasiąkliwość, poniżej 4%,
- ścieralność na tarczy Boehmego, 3 mm,
- mrozoodporność i wodoszczelność, zgodnie z normą PN-B-06250.

2.3

Ławy pod obrzeża
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton C12/15 (B15).
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2.4

Warstwa stabilizacyjna
Do wykonania warstwy stabilizacyjne należy stosować beton C12/15 (B15).

3.
3.1

SPRZĘT
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.

3.2

Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z materiałów sypkich należy wykonywać za pomocą
ładowarek, walców statycznych, ew. walców wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek
wibracyjnych.
Warstwy konstrukcyjne z betonu monolitycznego wykonywane za pomocą pompy do
betonu, wibratorów oraz narzędzi do zacierania powierzchni betonowej.
Kostkę betonową na małych powierzchniach należy wykonywać ręcznie. Jeśli
powierzchnie są duże, a kostki brukowe maja jednolity kolor i kształt, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z
osłona z tworzywa sztucznego.
W celu zachowania właściwej geometrii oraz rzędnych wysokościowych należy stosować
urządzenia pomiarowe, takie jak niwelator, teodolit, dalmierz, taśma miernicza.

4.
4.1

TRANSPORT
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.

4.2

Transport materiałów
Krawężniki i kostki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportowymi. Krawężniki i kostki betonowe należy przewozić na paletach
opakowanych folią, zabezpieczonych przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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Mieszankę betonową należy przewozić za pomocą betonowozu oraz samochodów
ciężarowych samowyładowczych.
5.
5.1

WYKONANIE ROBÓT
Korytowanie
Koryto wykonać z poszerzeniem od docelowej powierzchni o min. 0,5 m. Usunąć należy
wszystkie grunty nienośne poprzez ich wymianę. Głębokość korytowania dostosować do
poziomu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej.

5.2

Ławy betonowe
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy
gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową.

5.3

Obrzeża
Obrzeża należy ustawiać na ławach betonowych.
Spoiny obrzeży betonowych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy
wypełnić zaprawą cementową.

5.4

Podbudowa
Podbudowę należy wykonać w następującym układzie warstw konstrukcyjnych:
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o stopniu zagęszczenia Is=0,97, gr.
12 cm,
- warstwa stabilizacyjna z betonu C12/15 (B15) gr. 18 cm,
- warstwa podbudowy dolnej z kruszywa łamanego sortowanego (0 – 63,0), gr. 14 cm,
- warstwa podbudowy górnej z kruszywa łamanego sortowanego (0 – 31,5), gr. 8 cm,

5.5

Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych
Kostkę należy ułożyć na podsypce grysowej frakcji 2 – 8 mm i grubości 3 cm tak aby
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonej
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nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny
materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.
5.6

Elastyczna nawierzchnia z mat przerostowych
Trwałe i estetycznie wyglądające gumowe maty przerostowe z granulatu gumowego
przeznaczone są na zewnętrzne strefy zabaw, gdzie zapewniają bezpieczeństwo jak
również gwarantują wrażenia estetyczne, co ma istotne znaczenie w nowoczesnej
przestrzeni publicznej. Maty przerostowe to specjalne nawierzchnie wykonane są z
gumowych płyt z otworami – tak więc, bez przeszkód może przez nie przerastać trawa,
która stabilizuje całą konstrukcję.
Zastosowane maty przerostowe powinny się charakteryzować
bezpieczeństwem
użytkowania, odpornością na ścieranie, pękanie i inne uszkodzenia mechaniczne.
Konieczne jest posiadanie atestu higienicznego mat przerostowych oraz certyfikat HIC.

6.
6.1

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru
atesty lub deklaracje zgodności z normą kruszyw przeznaczonych do wykonania robót do
ich akceptacji. Prefabrykaty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i
zwykłych. Badania pełne przeprowadza producent. Badania zwykłe należy
przeprowadzać przy każdym odbiorze, według następującego zakresu:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie kształtu i wymiarów,
- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z
odpowiednimi normami. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania
nawierzchni betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów.
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6.3

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Równość
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4 - metrową łatą lub planografem
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny
przekraczać 1,0 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +2 cm i -2 cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej)
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±
1,0 cm.

6.4

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
Wszystkie prefabrykaty i kruszywa, nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli materiały, nie spełniające wymagań
zostaną wbudowane, na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt. Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują
większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powyżej, powinny być
rozebrane i naprawione a podbudowy zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich
wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena.

7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej powierzchni z brukowej kostki betonowej. Dla
obrzeży betonowych jednostką obmiarową jest m.

8.
8.1

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.

61

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargową lub przedmiarem
robót ,SST i wymaganiami nadzoru inwestorskiego jeżeli wszystkie pomiary i badania
dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00.
Płatności za wykonanie robót przy budowie wszystkich obiektów i infrastruktury
technicznej stanowią nierozerwalną część płatności za elementy przedstawione w ST00.00. Koszty robót związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni
w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-04111

Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.

PN-B-11112

Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113
Piasek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-19701
zgodności.

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-S-96023
kamiennego.

Konstrukcje

drogowe.

Podbudowa

i

nawierzchnia

z

tłucznia

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06250

Beton zwykły

BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków
gwarancyjnych
Odpowiednie normy krajów UE.
UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji
robót.
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1.
1.1

WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych dla projektu pt. „Budowa obiektów małej architektury w
miejscu publicznym”, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1011/1, 1009, 1011/3,
1015/14, 1016/1, 1016/2, obręb 0064 Kiełków, jednostka ewid. 181107_5 gm. Przecław.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

45200000-9

Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Roboty inżynierskie i budowlane

45220000-5
45262300-4

1.2

Betonowanie

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowiąca część Dokumentów Przetargowych i
Kontraktowych, należy ją stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót
opisanych w p. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją
Projektową, sporządzonymi przedmiarami. Ogólne wymagania podano w ST-00.00, A
także podane pono poniżej;
beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych,
mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu,
zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody,
zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

66

nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego
masy w stanie suchym,
stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod
względem przepuszczalności wody, liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe,
stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działania mrozu, liczba po literze F oznacza wymaganą
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych,
klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem
jego wytrzymałości na ściskanie, liczba po literze B oznacza wytrzymałość
gwarantowaną Rb G (np. Beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa), wytrzymałość
gwarantowana betonu na ściskanie Rb G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN
12300-3:2001.
1.4

Wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

1.5

Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i żelbetowych tj.;

2.
2.1



przygotowanie mieszanki betonowej,



wykonywanie deskowań wraz z usztywnieniem,



układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,



pielęgnacja betonu.

WYKONANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Ogólne zasady wykonania Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.2

Składniki mieszanki betonowej
2.2.1 Cement
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 1971:2002. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania:
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się
rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania
betonu.
Magazynowanie:
– cement pakowany (workowany)
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i ścianach);
– cement luzem
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnętrznych ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i
zanieczyszczeń. 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:
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– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku
przechowywania w składach zamkniętych, każda partia cementu, dla której wydano
oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa
grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie
powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe
niż:
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z
innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
– zawartość pyłów mineralnych,
– do 1%, – zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) do 20%,
– wskaźnik rozkruszenia:
• dla grysów granitowych do 16%,
• dla grysów bazaltowych i innych do 8%,
– nasiąkliwość do 1,2%,
– mrozoodporność według metody bezpośredniej do 2%,
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,1%, – zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%,
–zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od
wzorcowej.
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Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość
poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
– do 0,25 mm – 14÷19%,
– do 0,50 mm – 33÷48%,
– do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
– zawartość pyłów mineralnych do 1,5%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki do 0,2%,
–zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, –
oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość
zanieczyszczeń obcych,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 9339:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa
wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa
może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.
2.2.3 Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie
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wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
– napowietrzającym,
– uplastyczniającym,
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
– napowietrzająco-uplastyczniających,
– przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
2.2.5 Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie
nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy
PN-EN 206-1:2003,
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym
powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy
zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
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Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w
literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są
następujące:
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30,
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10
st. C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy
PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać:
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie
metody badania:
– metodą Ve-Be,
– metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami
określony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać:
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba
dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie
pomiar przy pomocy stożka opadowego.
2.3

Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
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– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4

Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i
przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej
+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie
ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano
w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

3.1

Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane
wagowo.
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3.2

Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych).

3.3

Transport mieszkanki betonowej
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki
samochodowe.

3.4

Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek należy stosować pojemnik lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.

3.5

Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min.
6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami
zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane
do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi
drganiami na całej długości. Uwaga. Ostateczny dobór sprzętu i jego parametry należy
określić w szczegółowej specyfikacji technicznej.

4.
4.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

4.2

Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002


Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe
WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.



Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze
worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002.



Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i
urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem
powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
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4.3

Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument
dostawy zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B197-1:2002.

Magazynowanie kruszywa
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłoży w
warunkach zabezpieczających przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i
gatunków.

4.4

Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian
w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można
transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

4.5

Czas trwania transportu i jego organizacja
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.
5.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz
projekty deskowań i rusztowań.

5.2

Warunki przystąpienia do robót
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– sposób transportu mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., –
prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 2061:2003 i PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3

Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST
wymagania. 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. Wagi powinny być kontrolowane
co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być
sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2
minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać
z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 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). Przy
wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach, ścianach i ramach 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,
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych
stosować wibratory wgłębne.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
– wibratory wgłębne 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,
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora, – podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na
głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w
czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; – czas
zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,
– 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.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się
kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z
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powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio
przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu
zagęszczanym 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 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 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.
5.4

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż
plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w
temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st.
C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.5

Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyŜszej niŜ +5 st. C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i
wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej
15 MPa.

5.6

Wykończenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
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– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie betonu
po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7

Rusztowania
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego
przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. Rusztowania
powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. Wykonanie rusztowań powinno
uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką konstrukcji oraz ugięciem
i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. Wykonawca powinien
przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowań.
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym
nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy
rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251.

5.8

Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór)
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w
ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna
być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
– szybkość betonowania,
– sposób zagęszczania, – obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
– zapewniać odpowiednią szczelność,
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
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– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość
desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do
łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust,
należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków
deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją
projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi
muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w
konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki nalży wykonać wg
wymagań dokumentacji projektowej.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.

6.1

Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niż:
– 1 próbka na 100 zarobów,
– 1 próbka na 50 m3 betonu,
– 3 próbki na dobę,
– 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej
dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu
na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za
zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie
dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie
wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia
nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o
kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Próbki trzeba
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą
PN-EN 206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z
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konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo
przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 2061:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy
stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy
przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się,
pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości
nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki
przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z
konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań
laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą
PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 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 niniejszą ST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych
zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.
6.2

Kontrola deskowań i rusztowań
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału
zgodnie z:
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny być:
– klasy drewna i jego wady (sęki)
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w
projekcie technologicznym deskowań:
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a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm,
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm,
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,
– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: – rodzaj materiału (klasę
drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), – łączniki i złącza, –
poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, –
efektywność stężeń, – przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na
podłoże. Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli
geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie
wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).
7.
7.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i
jakości.

7.2

Szczególne zasady obmiaru robót betonowych
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do
obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju
równym lub mniejszym od 6 cm2.

8.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00.

9.
9.1

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
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2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i
stałości objętości.
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla
cementu powszechnego uŜytku.
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw.
7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody
pobierania próbek.
9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody
pomniejszania próbek laboratoryjnych.
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw.
12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5:
WyposaŜenie podstawowe i wzorcowanie.
13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6:
Definicje powtarzalności i odtwarzalności.
14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1:
Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewowa.
15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw.
16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2:
Oznaczenie składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych.
17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3:
Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.
18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 – jw.
19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu.
20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 – jw.
22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw.
23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 – jw.
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24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kru-szywach grubych.
25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego.
26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym.
27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10:
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza).
28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.
29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 – jw.
31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw.
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 – jw.
33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 – jw.
35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw.
37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw.
38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część
1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
39. PN-EN 480-1:2006(u) – jw.
40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część
2: Oznaczanie czasu wiązania.
41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Część 6: Analiza w podczerwieni.
44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8:
Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.
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45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część
10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.
47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu.
48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw.
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw.
51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw.
52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe
– Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.
53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania
nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia.
54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw.
55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły
wyrywającej.
56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie
prędkości fali ultradźwiękowej.
57. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma
wycofana bez zastąpienia)
58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 59. PN-72/D-96002 Tarcica
liściasta ogólnego przeznaczenia.
60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa.
63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia,
podział i główne parametry.
64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania
ramowe.
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66. PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań.
67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia.
68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania.
69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania.
70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością
i zapewnienie jakości.
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1.
1.1

WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych dla projektu pt. „Budowa obiektów małej architektury w
miejscu publicznym”, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1011/1, 1009, 1011/3,
1015/14, 1016/1, 1016/2, obręb 0064 Kiełków, jednostka ewid. 181107_5 gm. Przecław.

1.2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowiąca część Dokumentów Przetargowych i
Kontraktowych, należy ją stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót
opisanych w p. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją
Projektową, sporządzonymi przedmiarami. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2.

MATERIAŁY
Nie występują.

3.
3.1

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien
wykazać się możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu do robót ziemnych,
stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża
gruntowego.
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4.
4.1

TRANSPORT
Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.
5.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz
projekty deskowań i rusztowań.

5.2

Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą inspektora nadzoru, 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.

5.3

Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane. 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 inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce
wskazane przez inspektora nadzoru. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4

5.4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące
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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 inspektora nadzoru,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tab. 1.
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
przyjętego zgodnie z BN-77/8931-12 wymaganego dla ciągów pieszych i ścieżek
rowerowych. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.

7.
7.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i
jakości.

8.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, załadunek nadmiaru
odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podłoża, zagęszczenie, utrzymanie koryta lub podłoża,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi samoch. Oznacz. modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samoch. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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1.
1.1

WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych dla projektu pt. „Budowa obiektów małej architektury w
miejscu publicznym”, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1011/1, 1009, 1011/3,
1015/14, 1016/1, 1016/2, obręb 0064 Kiełków, jednostka ewid. 181107_5 gm. Przecław.

1.2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja
Techniczna
stanowiąca
część
Dokumentów
Przetargowych
i Kontraktowych, należy ją stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót
opisanych w p. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.


1.3

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją
Projektową, sporządzonymi przedmiarami. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2.
2.1

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2.2

Rodzaj materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych – wg
dokumentacji projektowej.
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2.3

Wymagania dla materiałów
Krzywa uziarnienia kruszywa, określ. wg PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

3.
3.1

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

3.2

Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaż. w urządż. dozujące wodę, zapewniające
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, równiarek albo układarek
do rozkładania mieszanki, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4.
4.1

TRANSPORT
Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

4.2

Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się
zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się
zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.
5.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.
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5.2

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu
zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez
inspektora nadzoru. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B04481 [1] (metoda II).

5.4

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.

6.1

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi
nadzoru w celu akceptacji materiałów.
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6.2

Uziarnienie mieszanki
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3

Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%..
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.4

Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze
względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2 , lub
według zaleceń Inżyniera.

6.5

Właściwości kruszywa
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inżyniera.

7.
7.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.

7.2

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2
stabilizowanego mechanicznie.

8.

(metr

kwadratowy)

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00.

9.
9.1

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.
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podbudowy

z

kruszywa

9.2

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 podbudowy z kruszywa obejmuje:
− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygot. podłożu warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokum. projektowej i spec. technicznej,
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
− utrzymanie warstwy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie
Los Angeles
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
świr i mieszanka
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
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15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
17. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
18. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
19. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
21. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
22. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
23. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
25. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem
belkowym
26. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 07.00
WYPOSAŻENIE
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1.
1.1

WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych dla projektu pt. „Budowa obiektów małej architektury w
miejscu publicznym”, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1011/1, 1009, 1011/3,
1015/14, 1016/1, 1016/2, obręb 0064 Kiełków, jednostka ewid. 181107_5 gm. Przecław.

1.2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3

Ogólny zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
obejmujących:
• wyposażenie placu zabaw składające się z; zewnętrznych ławek parkowych, koszy na
śmieci, tablice informacyjną zawierająca regulamin, zestaw u sprawnościowego
wielofunkcyjnego, zestawu sprawnościowego typu „sześcian”, huśtawki potrójnej z
bocianim gniazdem.

1.4

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi
normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i
obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

2.
2.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
OST „Wymagania ogólne”.
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3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”. Wykonawca
przystępujący do wykonania powinien stosować drobny sprzęt elektroenergetyczny.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00
„Wymagania ogólne”.

5.
5.1

WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne zasady
Ogólne” .

5.2

wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania

Szczegółowe zasady wykonywania robót
Na czas odbioru należy zamontować wszystkie uradzenia i wyposażenia boiska Sprzęt
sportowy winien być zamontowany w tulejach osadzonych w podłożu w fundamentach
betonowych z betonu B15 zgodnie z zaleceniem producenta. Wszystkie urządzenia winny
być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by
gwarantowały stabilności bezpieczeństwo. Dostarczony sprzęt winien być kompletny w
zakresie wszystkich elementów, dający możliwość jego użycia go do gry bez potrzeby
zakupu dodatkowych elementów. Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaż
dostarczonego sprzętu oraz przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania
oraz składowania sprzętu.

6.
6.1

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne” Wykonawca
jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów.

6.2

Badania po wykonaniu robót
Poszczególne zestawy sprzętu winny mieć tabliczkę z oznaczeniami producenta ( nazwa
producenta, rodzaj, atest ). Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe
elementy zamocowania zostały zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta.
Zamontowany sprzęt sportowy powinien posiadać aktualne certyfikaty na znak
bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami.
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6.3

Postępowanie z materiałami wadliwymi
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki
ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. Nie przewiduje
się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe Obmiar robót będzie określać
faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-00.00.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie winien spełniać wymogi normy EN 748, 749,
1270,1271.

UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji
robót.
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