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Na obszarze Cmentarza Komunalnego w Słupsku znajdują się obiekty zapisane w rejestrze zabytków, dla których
istnieje obowiązek:
-wykonania wszelkich prac budowlanych na terenie i w obiektach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie
zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568)
Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, iż cały obszar planu znajduje się w strefie W.III.
ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. W strefie tej ustala się dla wszystkich lokalizowanych
inwestycji, obowiązek przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych w formie nadzoru
archeologicznego, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale
zainwestowany. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala się konieczność przeprowadzenia
archeologicznych badań ratowniczych. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych
każdorazowo określa inwestorowi Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym pozwoleniu.
Należy zastosować się do ustaleń zawartych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeśli w trakcie
prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on
zabytkiem. Uzyskano opinię ZND.5183.108.2019.ED z dnia 27.03.2019r.
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WYMAGANIA OGÓLNE
1.WPROWADZENIE
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z Budową kolumbarium i remontem schodów, oraz demontażem i przeniesieniem istniejącej balustrady na
Cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku; dz. nr 5/14, obręb 14.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. związanych z powstaniem kolumbarium, remontem istniejących schodów i
przeniesieniem balustrady, zgodnie z dokumentacją projektową.
1.3.ZAKRES ROBÓT SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych niniejszymi
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST, dla poszczególnych asortymentów robót.
1.4.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera lub Kierownika
Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.
1.4.1.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem.
1.4.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
a)Zamawiającego - wykaz pozycji, które stanowią Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zostaną przekazane
Wykonawcy:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZEDMIAR ROBÓT - FORMULARZ KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
b)Wykonawcy - wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej
tj.: rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas
budowy.
1.4.3 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni/zatwierdzi z zainteresowanymi organami, określonymi przepisami prawa,
następujące dokumenty:
1.Projekty technologiczne, organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości
2.Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych
3.Projekt organizacji i ruchu na czas budowy
4.Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy [6]
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
a)opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie przed
rozpoczęciem robót rozbiórkowych,
b)uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
c)sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wykonanie dodatkowych geotechnicznych badań uzupełniających w trakcie
realizacji Robót o ile zajdzie taka potrzeba. Zakres badań uzupełniających zostanie ustalony przez Inżyniera po zasięgnięciu
opinii Projektanta na podstawie wyników kontroli zgodności warunków gruntowych i wodnych z przyjętymi w dokumentacji
projektowej.
1.4.4.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST
Dokumentacja projektowa, SST stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie
są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.5.ORGANIZACJA RUCHU
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem
drogi lub linii kolejowej i organem zarządzającym ruchem oraz Policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez
Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca winien uzyskać od władz wszelkie niezbędne pozwolenia. Każda zmiana, w stosunku

3

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Każdy dodatkowy
schemat na wykonanie robót wymaga opracowania odrębnego projektu org. ruchu (wymagane wszystkie niezbędne opinie
i uzgodnienia). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W czasie wykonywania robót
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do Robót
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Dojazdy do
posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas
budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót,
Wykonawca oznakuje w sposób zgodny z projektem organizacji ruchu, zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem na
drodze, na którą następuje wyjazd. Wykonawca zobowiązany jest do montażu urządzeń oczyszczających koła pojazdów
wyjeżdżających z terenu budowy na drogę, po której odbywa się ruch. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
ciągłości komunikacji na istniejących trasach komunikacyjnych oraz zabezpieczeniem ciągłości przepływu na ciekach
położonych w obrębie prowadzenia robót przy budowie obiektów mostowych na czas prowadzenia tych robót.
1.4.6.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego Robót. Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w
sposób uzgodniony z Inżynierem.
a)roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, obiekty
mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe
elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inżyniera
Świadectwa Przejęcia Robót (lub odpowiednio: części robót albo odcinka). Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do
utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania
odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.
Wymaga się przy tym, aby w okresie wykonywania tzw. „zimowego utrzymania” Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni
uskoków podłużnych ani poprzecznych, mogących grozić wypadkami lub uszkodzeniami sprzętu podczas zalegania śniegu.
W tym celu Wykonawca dochowa wszelkich możliwych starań, aby uskoki takie były niezwłocznie fazowane. Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do wiadomości projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem
drogowym. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu musi być na bieżąco aktualizowany przez
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomości Inżyniera. W czasie
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane
przez Inżyniera. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu.
b)roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
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. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem i poinformuje Inżyniera. Wjazdy
i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem i poinformuje Inżyniera. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową w
ramach poszczególnych pozycji kosztorysu.
1.4.7.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego w tym w szczególności wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów. W okresie trwania budowy i
wykańczania robót Wykonawca będzie:
a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
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1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c)możliwością powstania pożaru.
1.4.8.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.9.MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
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,
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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 Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.4.10.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I GOSPODARCZEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak:
linie napowietrzne, rurociągi, kable, punkty geodezyjne, repery, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera, właściciela instalacji oraz władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne oraz będzie z
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wszystkie roboty związane z
przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem
właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie kontraktowej. Jeżeli teren
budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony
właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu
istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, jak również studni i dróg dojazdowych
leżących w strefie wpływu drgań oraz innych skutków prowadzenia Robót, dokumentując stan techniczny tych obiektów.
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, który dokumentują. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót, Wykonawca winien
prowadzić Roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z Terenem
Budowy. W celu ograniczenia drgań Wykonawca powinien prowadzić Roboty sprzętem nie wywołującym wibracji i innych
negatywnych efektów. Jeden egzemplarz dokumentacji inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejącej zabudowy
zlokalizowanej w sąsiedztwie pasa drogowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W trakcie realizacji robót Wykonawca
jest zobowiązany objąć monitoringiem wibracji budynki znajdujące się w odległości do 30 m od linii rozgraniczającej inwestycji
w celu określenia wpływu budowy na budynki. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże,
ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w kontrakcie. W sytuacji konieczności wejścia w teren poza pasem drogowym w celu wykonania budowy lub
przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umową użyczenia terenu, ewentualnie
decyzją wojewody o ograniczeniu korzystania z nieruchomości w celu wykonania w/w robót, z rygorem natychmiastowej
wykonalności. Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren właściciela nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z
czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić
właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Na koniec
podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowań należy
wliczyć w koszt wybudowania infrastruktury. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację
stanu technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości,
wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz
samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości,
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z zarządcami
tych dróg. Jeden egzemplarz dokumentacji inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących dróg lokalnych,
znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Po zakończeniu budowy Wykonawca ponownie sporządzi dokumentację
inwentaryzacyjną i fotograficzną istniejących dróg według zasad opisanych powyżej i przekaże ją Zamawiającemu.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan
został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. W strefie wyjazdu z terenu budowy na drogę
publiczną Wykonawca utworzy stanowisko do czyszczenia opon pojazdów budowy. W przypadku ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny
koszt.
1.4.11.OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie
będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu
Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostały uszkodzone przez
transport Wykonawcy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.4.12.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przed
rozpoczęciem robót opracuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ),
wynikający z art. 21a Prawa Budowlanego i zgodny w szczegółowym zakresie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27. 08 2002 (DZ.U. nr 151). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.4.13.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia
do daty wystawienia Świadectwa Wykonania przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe na przekazanym odcinku drogi lub wykona
oznakowanie niezgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu to powinien na polecenie Inżyniera natychmiast rozpocząć
prace naprawcze. Prace naprawcze należy wykonać w terminie ściśle wyznaczonym przez Inżyniera.
1.4.14.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.
1.4.15.RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm
powołanych w dokumentach.
2.MATERIAŁY
2.1.ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2.POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji,
organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze
źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z
dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera (w
przypadku możliwości ich składowania w liniach rozgraniczających). Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną
zgodę Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo
w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i
zaakceptowany przez Inżyniera rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez jego zgody.
2.4.PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. Materiały
nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami,
tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca. W przypadku, gdy
tymczasowe składowisko odpadów znajduje się poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty składowania na
nim materiałów do czasu ich późniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.
2.5.INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli
będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:
a)Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania
inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów
przeznaczonych do realizacji robót,
c)jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
2.6.MATERIAŁY ROZBIÓRKOWE I ODPADOWE
1.Wykonawca w ramach zaplecza ma obowiązek zapewnić poza pasem drogowym przez cały okres trwania budowy
składowisko materiałów rozbiórkowych w odległości nie większej niż 50 km od placu budowy. Koszty pozyskania, utrzymania,
ochrony i likwidacji składowiska materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca. Miejsce składowania materiałów
rozbiórkowych podlega akceptacji Inżyniera.
2.Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek są własnością Zamawiającego, z zastrzeżeniem materiałów pochodzących z
rozbiórek istniejących sieci uzbrojenia terenu. Materiały z rozbiórek Wykonawca ma obowiązek złożyć na składowisku
materiałów rozbiórkowych. Koszt rozbiórek i wywozu na składowisko materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.
3.Użyteczne materiały z rozbiórki takie jak: stalowe bariery drogowe, balustrady, elementy oznakowanie pionowego (słupki,
tablice, znaki drogowskazowe), kostka kamienna, ogrodzenia stalowe Wykonawca zdemontuje w sposób nie powodujący
ich uszkodzenia, przetransportuje i złoży posortowane na składowisku materiałów rozbiórkowych do dyspozycji
Zamawiającego.
4. Pozostałe materiały rozbiórkowe nie posiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego wywiezie poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).
5.Elementy pochodzące z rozbiórek istniejących sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uprzednio uzgodnione z odpowiednim właścicielem sieci uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Inżyniera,, przy czym
odległość transportu będzie nie większa niż 50 km. Koszt transportu w miejsca wskazane przez właściciela sieci uzbrojenia nie
podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie jednostkowej danej pozycji.
6. Pozostałe materiały odpadowe są własnością Wykonawcy. Wykonawca usunie je poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca powinien na etapie
przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów na składowisko odpadów i uwzględnić to w cenie
ofertowej. Dopuszczalny jest transport na odległość maksymalnie do 30 km od terenu budowy.
2.7.MATERIAŁY NIE ODPAWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Użycie materiałów nie spełniających wymagań określonych w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych jest
niedopuszczalne. Z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom należy postępować zgodnie z klauzulą 7.5 i 7.6 FIDIC
1999. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca wywiezie z Terenu Budowy na własny koszt i przedłoży do
zaakceptowania Inżynierowi materiały, spełniające parametry określone w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
3.SPRZĘT
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonych przez Inżyniera harmonogramach Wykonawcy. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać poza placem budowy, aby nie zanieczyszczać
gruntu olejami lub smarami, a w przypadku poważnej awarii wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. Wykonawca usunie taki sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia z terenu budowy na własny koszt.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonymi przez Inżyniera harmonogramami
Wykonawcy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy Wykonawcy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera .
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię. Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej koszt odszkodowań za zniszczone mienie oraz nasadzenia
rolne na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia. Po zakończonych robotach Wykonawca ma w obowiązku
doprowadzić teren działki do poprzedniego stanu. W otoczeniu pasa drogowego znajdują się naturalne siedliska zwierzyny
polnej i leśnej. Znajdują się na nich stałe gniazda objętych ochroną ptaków, w tym kani rudej. Nową drogę wytrasowano tak,
aby nie kolidowała z gniazdami i ze strefami ochronnymi wokół tych gniazd. Inżynier w porozumieniu z miejscowymi
Nadleśnictwami potwierdzi lokalizacje gniazd w/w ptaków i ustali, czy nie powstały nowe gniazda w innych miejscach.
Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej koszt ewentualnych czasowych wyłączeń zasilania energetycznego
napowietrznych linii energetycznych, jeżeli przyjęta technologia wykonania robót budowlanych pod w/w liniami będzie tego
wymagać ze względu na bezpieczeństwo pracujących ludzi i sprzętu budowlanego. Podczas wykonywania prac
budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym istniejących punktów geodezyjnych,
które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomić
właścicieli urządzeń w terminie 7 dni przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej
zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.
Wszelkie Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
określonym przez Inżyniera. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inżyniera, skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
5.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony
cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
1.Wykonawca jest zobowiązany do takiego zorganizowania placów budowy i ich zaplecza oraz takiego poprowadzenia dróg
technicznych, aby zapewnić oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu
prac teren przywrócić do poprzedniego stanu.
2.Wykonawca jest zobowiązany organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów
budowlanych.
3.Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki Wykonawca jest obowiązany zabezpieczyć
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4.Wykonawca powinien zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich odwodnienia.
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5.Bazy sprzętu i materiałów należy ulokować i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający przedostawanie się szkodliwych
związków do środowiska gruntowo-wodnego.
6.Ścieki socjalno-bytowe z baz technicznych należy odprowadzić do szczelnych kontenerów i wywieźć je do najbliższej
oczyszczalni.
7.Należy unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji
przedsięwzięcia, a odpady powstałe należy selektywnie magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować.
8.Należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
9.Należy zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się będą pojazdy
wyjeżdżające z placu budowy.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. W programie
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać:
a)część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-sposób zapewnienia bhp,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca
zamierza zlecić prowadzenie badań),
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 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 robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Ponadto, dla określonych w
odpowiednich SST robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne według zasad i zakresu określonego w tych SST.
Celem wykonywania odcinków próbnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawcę procedur w Programie
Zapewnienia Jakości wykonywania odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, materiałów.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.POBIERANIE PRÓBEK
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier może pobierać próbki i badać materiały
niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza. Na zlecenie Inżyniera
Wykonawca będzie pobierać dodatkowe próbki i prowadzić badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do
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pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę
do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez Wykonawcę są zawarte w cenie
kontraktowej w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. Koszty dodatkowych badań zleconych przez Inżyniera pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4.BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inżyniera. Na 3 dni przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżyniera.
6.5.RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.BADANIA PROWADZZONE PRZEZ INŻYNIERA
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Jeżeli przeprowadzone dodatkowe lub powtórne badania okażą się
zgodne z wymaganiami SST, to koszt tych badań poniesie Zamawiający, natomiast, jeżeli wyniki tych badań potwierdzą
niezgodność z wymaganiami SST to ich koszt poniesie Wykonawca.
6.7.CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich SST, które spełniają
wymagania dotyczące certyfikacji i znakowania określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.
U. Nr 92 poz. 881 z 2004r. z późn. zm.
Zgodnie z tą Ustawą wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
a)oznakowany CE, co oznacza, ze 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,
b) 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,
c)oznakowany znakiem budowlanym.
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do którego mają
zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz.
1360, z 2003 r Nr 80, z późn. zm.), przewidujące takie oznakowanie, wskazuje, że wyrób budowlany spełnia wymagania
zasadnicze, określone w tych przepisach.
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem ust. 2-4, jeżeli producent,
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączoną
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności
obejmuje właściwości użytkowania wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na
spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.
Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu
budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości
określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm
zharmonizowanych lub wytyczonych do europejskich aprobat technicznych.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
Dopuszcza się do stosowania:
1.Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń
2.Wyroby, które nie posiadają znaku CE pod warunkiem, gdy:
a)wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski
-w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent dołączył deklarację zgodności z tą normą,
-w przypadku braku istniejącej Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną,
a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
-posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a producent załączył
odpowiednią informację o wyrobie;
b)wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent załączył do
wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą;
c)jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;
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3.Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji technicznej,
dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami.
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklarację zgodności nie może być
modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji
należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. Produkty przemysłowe muszą posiadać jeden z w/w dokumentów
wydany przez producenta. W razie potrzeby do dokumentu zostaną dołączone wyniki badań przeprowadzonych przez
producenta, których kserokopie zostaną następnie dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Akceptacja udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła
są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania
odpowiedniej specyfikacji technicznej. Jakiekolwiek materiały czy wyroby budowlane nie spełniające tych wymagań zostaną
odrzucone. Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Wszystkie wbudowane
materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w
poszczególnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału
przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inżynierowi.
To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
6.8.DOKUMENTY BUDOWY
1)Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy
należy wpisywać w szczególności:
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem sposobu i zakresu tymczasowej
organizacji ruchu,
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inżyniera,
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów
dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wzór książki, a w szczególności formularza obmiarów zaproponuje
Wykonawca do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wpisów do Książki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one
potwierdzane przez Inżyniera.
6.9. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
Jeżeli nie może nastąpić odbiór robót z powodu nie spełnienia wszystkich wymagań, określonych w punkcie 6 SST odnośnie
danego rodzaju robót, Wykonawca na swój koszt podejmie działania, dzięki którym doprowadzi do spełnienia tych warunków
i umożliwi odbiór robót zgodnie z wymaganiami.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2.ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona
przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wszelkie
inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w ST.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 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. WAGI I ZASADY WAŻENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór
zostanie uzgodniony z Inżynierem, oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości, co
do momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną
będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki zostaną zapisane w książce
obmiaru i potwierdzone przez Inżyniera.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiorowi częściowemu,
c)odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
przedmiotowych robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest
zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być
skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. Koszt
przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
8.3.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 Inżynier w obecności Wykonawcy.
8.4.ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
8.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania

12

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:
1.Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inżyniera oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne,
2.Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3.Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
4.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
Koszt przygotowania wszystkich materiałów do dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega
odrębnej zapłacie.
8.5.ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji przedmiaru robót.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w
danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować wszystkie koszty:
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
-dostarczenie i koszty dostarczenia w miejsce wbudowania potrzebnych materiałów,
-koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami i tymczasowych dróg dojazdowych wraz z ich demontażem po
zakończeniu robót,
-koszty wyłączenia linii ciągłych i z gotowością ruchową,
-koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów,
-koszty opłat za zajęcie pasa kolejowego,
-koszty odszkodowań za zniszczone mienie prywatne i komunalne,
-koszty nadzorów właścicieli przebudowywanych sieci nad i podziemnych
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W skład kosztów pośrednich 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, koszty związane z zawarciem umów
użyczenia gruntów, opłaty za dzierżawę terenu, koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów,
koszty projektów uzupełniających i ich uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektów tymczasowych w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robót wynikające przyjętych
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
wszelkie koszty wynikające z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla
terenów sąsiednich (pkt 5.2 niniejszej ST), ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2.OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi oraz zainteresowanym zarządcom
dróg i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b)zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
c)dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
d) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
e)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych projektów tymczasowej
organizacji ruchu i zasadami bezpieczeństwa ruchu,
f)opłaty/dzierżawy terenu,
g)przygotowanie terenu,
h)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

13

i)tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią stałą organizacją
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z późniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z późniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2005.240.2027 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obwiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr
25, poz. 133)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów (Dz.U.2001.152.1736)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997.98.602 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz.U.2002.151.1256)
Warunki Kontraktu
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ROBOTY DEMONTAŻOWE______________________________________________________________________________________

ST.02

1. WPROWADZENIE
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI
________________________________________________________________________________________________________________________
1. WPROWADZENIE
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z
demontażem i przeniesieniem istniejącej balustrady oraz remontem schodów na Cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha
w Słupsku; dz. nr 5/14, obręb 14.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu rozbiórkę wszystkich
istniejących elementów oraz wywiezienie wszystkiego na Składowisko Odpadów lub w miejsce wskazane przez Inwestora.
Przed przystąpieniem robót należy wykonać wizję lokalną.
Teren wymaga demontażu istniejącej balustrady przy chodniku, tak aby wykorzystać ją do ponownego montażu na ścianie
oporowej. Należy również przygotować wykop w skarpie, odcinkowo co 1m wraz z zerwaniem istniejącego zadarnienia z
bluszczu zimozielonego, tak aby ziemię wykopaną w skarpie wykorzystać ponownie do uzupełnienia przy murze oporowym a
zerwany bluszcz ponownie nasadzić na skarpie. Projektuje się również rozbiórkę istniejących schodów z płyt granitowych oraz
wywóz w miejsce wskazane przez zamawiającego.
balustrada – ok. 57mb
schody przeznaczone do remontu – ok. 11m2
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY.
Nowe materiały nie występują. Sposób postępowania z materiałami z rozbiórek powinien być uzgodniony z Inwestorem, który
jest właścicielem rozbieranych materiałów. Jeśli nie wystąpią inne ustalenia Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia
materiałów z rozbiórki na Składowisko Odpadów. Przed przystąpieniem do rozbiórek, należy zwołać Komisję Kwalifikacyjną,
która dokona wstępnej kwalifikacji materiałów. Elementy do rozbiórki: istniejące ławki drewniane, kosze na śmieci.
3. SPRZĘT.
Rozbiórka będzie prowadzona ręcznie i za pomocą urządzeń pomocniczych załadowczych lub przyśpieszających
rozkruszenie materiału. Decyzja o podjęciu działań dla pozyskanego materiału drewna podczas rozbiórki należy do Inwestora/
właściciela terenu.
4. TRANSPORT.
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu
drogowym. Środki transportu, wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Na czas wykonywania robót rozbiórkowych teren, na którym prowadzone będą te prace zostanie tymczasowo ogrodzony
tamami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych zostanie
wyznaczone miejsce do tymczasowego składowania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym
transportem. Przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktaż na stanowisku pracy w zakresie
przestrzegania przepisów a do realizacji prac rozbiórkowych zostaną skierowane osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymaga bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające aktualne badania
lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbędne
kierownictwo oraz będzie stosował się do poleceń i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowiązującym prawem.
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na terenie prac rozbiórkowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest 1 m³, 1 m², 1 mb, sztuki
8. ODBIÓR ROBÓT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
Podstawą odbioru robót jest protokół odbioru.
9. ROZLICZENIE OGÓLNE - PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej /lub równoważnej / za 1m³, 1m², 1 mb faktycznie
wykonanych prac. Cena obejmuje rozbiórkę, załadunek i wyładunek rozebranych materiałów oraz ich ewentualną
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segregację po zakończeniu robót a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę. Oczyszczenie terenu
z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót.

ROBOTY ZIEMNE________________________________________________________________________________________________

ST.03

1. WPROWADZENIE
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
________________________________________________________________________________________________________________________
1. WPROWADZENIE
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową
kolumbarium i remontem schodów na Cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku; dz. nr 5/14, obręb 14.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót ziemnych –
korytowania i wykopów, ukształtowaniem terenu.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY.
Do wykonywania wykopów materiały nie występują.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie. Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. Materiały mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych ST. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów
przed budowa obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z podanymi w projekcie. W tym celu należy również
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowych w nawiązaniu do przyjętej dokumentacji gdzie założono grunt niewysadzinowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych ST.
Wykopy:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowe wytyczenie robót w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów
Zasypki:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiały do zasypki
- grubość i równomierność warstw zasypki
- sposób i jakość zagęszczenia
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych ST. Jednostką obmiarową jest 1 m2.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST.
Cena wykonania obejmuje:
- wykonanie wykopów; zagęszczenie nasypów
- wywiezienie zbędnej ziemi
- uporządkowanie terenu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Atesty i aprobaty producentów.
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GOSPODARKA ZIELENIĄ________________________________________________________________________________________

ST.04

1. WPROWADZENIE
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
1.3 NAZWY I KODY DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
2. MATERIAŁY
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW
2.2.1. ZIEMIA URODZAJNA
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT DŁUŻYC, KARPINY I GAŁĘZI
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW
6. WYKOŃCZENIE TERENU POD NASADZENIAMI
6.1. KONTROLA JAKOŚCI W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
6.2. OCENA WYNIKÓW BADAŃ
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE
_____________________________________________________________________________________________________________________
1. WPROWADZENIE
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką zielenią
podczas wykonywania kolumbarium oraz remontując schody i przenosząc balustradę na Cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa
Josepha w Słupsku; dz. nr 5/14, obręb 14.
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z oczyszczeniem terenu pod roboty
inwestycyjne, wyfrezowaniem pnia o średnicy 170-200cm, wycinką drzew z gatunku brzozy pospolitej 2szt. (wg odrębnego
opracowania), przesadzeniem bluszczu na istniejącej skarpie a po zakończeniu prac budowlanych jego ponowne
nasadzenie. Poniżej bilans działek z ujęciem powierzchni:

BILANS DLA DZIAŁKI 5/14
Pow. całej skarpy
Pow. utwardzona przed kolumbarium
Pow. zajęta pod budowę kolumbarium
Pow. zajmowana pod ścianę oporową
Pozostała powierzchnia skarpy
Pow. zajęta pod schody do remontu

Pow. [m2]
ok. 234.38m ²
28.50
29.90
13.97
162.46
ok.11

Udział

1.3 NAZWY I KODY DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003
r. oraz po aktualizacji: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z „Wymagania ogólne". Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
(STWiOR) i postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIAŁY
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00. „Wymagania ogólne”
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW
Przy sadzeniu i pielęgnacji krzewów użyte zostaną następujące materiały:
-nawozy mineralne; -paliki drewniane zabezpieczone przed gniciem; -taśma lub specjalne wiązadła z tworzyw sztucznych; ziemia urodzajna; -woda; -maty lub słoma.
Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania odpowiednich norm oraz posiadać odpowiednie atesty wg zaleceń
jakościowych opracowanych przez Związek Szkółkarzy Polskich.
2.2.1 ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczających 2 m wysokości,
-ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Teren Budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" Przy usuwaniu drzew i krzewów należy
stosować:
-piły mechaniczne
-specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia
-koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew
-sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki),
Przy sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów oraz zakładania i pielęgnacji trawników należy stosować:
-samochód skrzyniowy 5-10 t do transportu sadzonek;
-samochód samowyładowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajnej;
-sprzęt ręczny do prac ziemnych;
-sprzęt mechaniczny do podlewania.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
4.1. TRANSPORT DŁUŻYC, KARPINY I GAŁĘZI
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał
budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń (np. na przyczepach dłużycowych). Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.
odpowiednio oznaczone w sposób umożliwiający łatwe ich odszukanie
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Po zakończeniu robót związanych z budową kolumbarium na teren skarpy należy nanieść wcześniej wykopany bluszcz.
3.94x56.28m2
5.1 PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW – do ustalenia z Inwestorem
Pielęgnacja krzewów w okresie gwarancyjnym 3 sezonów wegetacyjnych obejmuje:
-okopczykowanie roślin jesienią (jednokrotnie);
-rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowanie misek (jednokrotnie);
-pokrycie powierzchni misek kilkucentymetrową warstwą torfu lub podobnego materiału;
-pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych, spulchnianie ziemi wokół roślin, poprawianie misek (4 razy);
-przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (jednokrotnie);
-podlewanie i zraszanie koron wodą w łącznej ilości 400dm3 na 1 szt. (ok. 8 razy) oraz w zależności od pogody
-wymianę uschniętych i uszkodzonych roślin (ok. 6%),
-wymianę zniszczonych palików i wiązadeł (ok. 6%),
- wyżej wymienione na każde wezwanie Zamawiającego
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
6.1 KONTROLA JAKOŚCI W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Kontrola jakości wykonania karczowania. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Kontrola jakości robót w czasie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega
na sprawdzeniu:
-wielkości dołów pod drzewa i krzewy;
-opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;
-terminów sadzenia zgodnie z zaleceniami producenta;
-wykonania misek po posadzeniu i podlaniu;
-wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów.
Kontrola jakości robót w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
-oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
-określenia ilości zanieczyszczeń (w m3 ),
-pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
-wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
-ilości rozrzuconego kompostu,
-prawidłowego uwałowania terenu,
-prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
-okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
-dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy
6.2 OCENA WYNIKÓW BADAŃ
Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania podane w pkt 4.2. niniejszej specyfikacji. Wszystkie elementy robót, które
wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z niniejszą
specyfikacją zaś po przeprowadzeniu badań i pomiarów ponownie przedstawione akceptacji Inżyniera, inspektora, osoby ds.
terenów zieleni.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" Jednostką obmiarową jest:
-m2 -wykonanie trawników,
-szt.- ścinanie drzew, przesadzanie drzew z bryłą korzeniową, sadzenie drzewa/krzewu,
-ha - karczowanie krzewów,
8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Roboty związane z karczowaniem drzew i krzewów
podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, inspektora nadzoru ds. terenów zieleni lub osoby wyznaczonej z
urzędu. Jeżeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt 6. dały wyniki pozytywne.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Cena usunięcia drzew i krzewów obejmuje:
- ścięcie drzew i krzewów z karczunkiem
- wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów wraz z wygrabianiem i zebraniem w stosy
-wywóz dłużyc, karpiny i gałęzi Opłaty
Cena posadzenia (przesadzenia) 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
-dostarczenie (wydobycie) materiału roślinnego,
-roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
-pielęgnację posadzonych drzew/krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie;
Cena wykonania 1 m² trawnika obejmuje:
-roboty przygotowawcze, oczyszczenie terenu, rozrzucenie kompostu,
-zakładanie trawników,
-pielęgnację trawników w okresie jednego roku: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
10.01. INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE
„Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny zieleni
Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego – Związku Szkółkarzy Polskich ISBN 978-83-910311-1-7
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10.1. INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE
________________________________________________________________________________________________________________________
1. WPROWADZENIE
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonywaniem nawierzchni z płyt granitowych umożliwiającym ukształtowanie zaplanowanych nawierzchni, które zostaną
wykonane w ramach przygotowania nawierzchni przed kolumbarium oraz remontu schodów na Cmentarzu przy ul. Rabina
dr. Maxa Josepha w Słupsku; dz. 5/14, obręb 14.
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 ZAKRES ROBÓT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z płyt granitowych.
Nawierzchnia z płyt granitowych zlokalizowana przed kolumbarium. Projektowana szerokość płyt: 0.5m na odcinku
długości zajętej przez kolumbarium – długość skarpy (56.28mb). Przed Układaniem płyt granitowych lokalizację płyt
oraz wymiarów ustalić z Zamawiającym. Zaleca się zastosowanie dużych płyt blokowych o gr. 3cm. Pod płyty wykonać
podbudowę zgodnie z dokumentacją projektową.
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Płyty kamienne – elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do określonych wymiarów i kształtu oraz mające
odpowiednią fakturę powierzchni, przeznaczone do budowy powierzchni przed kolumbarium. Format płyt 50x120cm. Format
płyt blokowych 35x15x125cm.
2. MATERIAŁY
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOT. ROBÓT I MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2 PŁYTY KAMIENNE
2.2.1. Rodzaje materiału kamiennego do wytwarzania płyt:
Płyty kamienne mogą być wykonywane z granitu.
Faktura powierzchni licowej (wierzchniej) płyt powinna być płomieniowana.
Płyty powinny odpowiadać wymaganiom BN-86/6747-06
Do wykonania nawierzchni zastosować płytę granitową pochodzenia krajowego Nie dopuszcza się zastosowania materiałów
produkcji chińskiej.
Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego akceptację płyt kamiennych przed jej zakupem.
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Dopuszczalne wady płyt kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06
Lp

Cechy

Płyty kamienne z granitu

1

Wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia
wodą, MPa, nie mniej niż

100

2

Wytrzymałość
na
ściskanie
po
mrozoodporności, MPa, nie mniej niż

badaniu
80

3

Ścieralność na tarczy Boehmego w
stanie nasycenia wodą, cm, nie więcej niż

0,75

4

Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż

0,5

5

Odporność na zamrażanie, w cyklach, nie więcej
niż

25

6

Odporność na niszczące działanie atmosfery
przemysłowej w środowisku o zawartości SO2, w
mg/m3

od 10 do 200

Tablica 2. Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06
Lp.

Nazwa wady

Faktura płyty płomieniowana

1

Skrzywienie wichrowatość powierzchni licowej, mm

2

Odchyłki
kątowe
(stykowych), mm/m

3

Dopuszczalne zmiany materiałowe wg BN84/6716-03 p. 3.1 jak dla gatunków bloków z płyt
surowych

powierzchni

2

bocznych

4

Występowanie rdzawych plam

5

Szczerby na krawędziach ograniczających
powierzchnię licową
− liczba na każde 100 cm długości krawędzi płyty
- długość, mm, dla płyty
- głębokość, mm, dla płyty

±2

III
dopuszcza się na powierzchni
do 10% powierzchni płyty

3
5
3

2.2.2. Kształt i wymiary płyt
Wymiary i kształt płyt zgodne z dokumentacją projektową.
2.2.3. Składowanie płyt
Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane
według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. Płyty prostokątne powinny być ustawione na jednym z dłuższych boków,
powierzchniami obrobionymi do siebie. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych i zabezpieczyć krawędzie przed
uszkodzeniem przekładkami.
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2.3 PIASEK
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [1].
2.4 CEMENT
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5” i odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.5 WODA
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Powinna
to być woda „odmiany 1”.
Badania wody należy wykonywać:
− w przypadku nowego źródła poboru wody,
− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania chodnika z płyt kamiennych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu: − wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, − drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i
uszkodzeniami w czasie transportu.
Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportowym w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”
5.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I KORYTA
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi.
5.2 PODBUDOWA
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z płyt granitowych powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.
5.3 PODSYPKA
Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Należy zastosować podsypkę cementowopiaskową 1:5, gr. 5, oraz zasyp piaskowy gr. 10.
5.4 UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT GRANITOWYCH
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, SST lub określonym przez Inżyniera.
Pochylenie poprzeczne nie powinno być większe od 1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych, zaakceptowanych przez
Inżyniera, do 3%. Płyty powinny tworzyć równą całość, jedna przy drugiej.
5.5 WYPEŁNIENIE SPOIN
Szerokość spoin powinna wynosić: − na odcinkach prostych do 0,8 cm. Spoiny pomiędzy płytami, po ich oczyszczeniu,
powinny być zamulone piaskiem granitowym 0/4 mm na pełną grubość płyty lub za zgodą Inżyniera wypełnione
zaprawą cementowo-piaskową.
5.6 PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI
Nawierzchnię o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jego wykonaniu
Nawierzchnię o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową, po jego wykonaniu, należy pokryć warstwą
wilgotnego piasku o grubości od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywać go w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań materiałów
przeznaczonych do przebudowy nawierzchni z płyt kamiennych:
 zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech zewnętrznych płyt
oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych
 przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy każdorazowym odbiorze dostarczonej partii płyt:
kształtu, wymiarów, wyglądu zewnętrznego, wad i uszkodzeń płyt
 badania właściwości piasku, cementu i wody
6.2 BADANIA W CZASIE ROBÓT
W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.3, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
− głębokości koryta

-

o szerokości do 3 m:

± 1 cm,

o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
− szerokości koryta:
± 5 cm,
b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych i porównaniu z
dokumentacją projektową i punktem 5.4,
c) sprawdzenie warstwy odsączającej, jeśli jest przewidziana w dokumentacji projektowej,
d) sprawdzenie ułożenia płyt wg wymagań punktu 5.6, zdejmując na każde 200 m2 nawierzchni 2 płyty w dowolnym miejscu,
sprawdzając układ płyt i mierząc grubość podsypki; dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać
± 1 cm,
e) sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wydłubanie na długości 10 m, w trzech dowolnych
miejscach na każde 200 m2 ulicy i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
6.3 SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI
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6.3.1. Sprawdzenie równości
Równość sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie
rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,3 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Profil podłużny nawierzchni sprawdza się za pomocą niwelacji, nie rzadziej niż co 100 m i w punktach charakterystycznych
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 2 cm.
6.3.3. Sprawdzenie równoległości spoin
Równoległość spoin sprawdza się za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową.
Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 0,5 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt granitowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, OST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne
9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− przygotowanie i rozścielenie podsypki wraz z zagęszczeniem,
− ułożenie nawierzchni z wypełnieniem spoin,
− pielęgnację nawierzchni,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE
1. PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
2. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
3. PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
4. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
5. BN-84/6716-03
Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe
6. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
7.BN-86/6747-06
Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne
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MAŁA ARCHITEKTURA – KOLUMBARIUM I SCHODY_____________________________________________________________

ST.06

1. WPROWADZENIE
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE.
_______________________________________________________________________________________________________________________
1. WWPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych związanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu poprzez budowę Kolumbarium i remont schodów na
Cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku; dz. nr 5/14, obręb 14.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Remont schodów o pow. ok. 11m2 , z zachowaniem i ponownym ustawieniem stopni przyblokowych. Istniejące stopnie do
rozbiórki. Nowe stopnie schodowe z bloków granitowych (12szt. x2 )o dł. zamówieniowej 125cm, gr. 15cm szerokość 35cm.
Zastosować fugę elastyczną 3-5mm –uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy na zakładzie min. 2cm
Kolumbarium ma formę muru prefabrykowanego z niszami ustawionymi przy ścianie oporowej. Obiekt został zaprojektowany
jako wolnostojący, wpisujący się w istniejące zagospodarowanie cmentarza. Kolumbarium nie będzie wyposażone w
instalacje. Prefabrykowane nisze są usytuowane 15-30cm nad ziemią na bloczkach fundamentowych – zgodnie z
dokumentacją.
W ścianie o długości 55.66 m zaprojektowano 44 szt. 6-niszowych prefabrykatów (rozmiar jednego prefabrykatu wynosi 1,16m
x 0.5m x 1,86m). Kolumbarium zaprojektowano w technologii tradycyjnej – murowanej, monolitycznej wraz ze ścianą oporową
zatwierdzoną w ziemi. Nisze zamykane będą płytami z granitu polerowanego Impala (3 cm). Ściany kolumbarium będą
wyłożone kamieniem granitowym polerowanym gr. 3cm – granit Mylonit. W posadzce planuje się montaż wazonów kwietnych
(21szt.) granitowych Impala – wyrób gotowy.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
związanych z zagospodarowaniem terenu do wykonania elementów małej architektury.
W zakres robót wchodzi: oczyszczenie terenu po zakończeniu robót, wywiezienie zgromadzonych zanieczyszczeń i odpadów
i ich utylizacja zgodnie z przepisami oraz montaż elementów małej architektury (wyroby gotowe) w postaci:
- montaż prefabrykatów 6-niszowych(42 sztuki),
- montaż gotowych elementów w posadzce – wazony na kwiaty(21 szt.),
- montaż balustrady (przeniesienie),
- montaż stopni blokowych- granitowych (24 płyty blokowe)
- wykonanie fundamentów pod urządzenia małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie wskazuje miejsca montażu należy zasięgnąć opinii Zamawiającego lub
osoby do tego wyznaczonej. Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe
zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót, transport materiałów na
miejsce wbudowania, likwidację stanowiska pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. Uszczegółowieniem i
uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej specyfikacji są ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z założeń
do przyjętych w przedmiarach robót podstaw wyceny robót (Katalogi Nakładów Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone
w odpowiednich wydawnictwach.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami
i definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne".
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

24

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY.
Do wykonania robót ziemnych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
- wykaz materiałów wynikający z kosztorysu inwestorskiego oraz opisu technicznego do projektu
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod warunkiem, że stosowane
zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych w opisie technicznym.
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości
wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia
robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu.
3. SPRZĘT.
Do wykonania robót ziemnych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
• Narzędzia pomocnicze w postaci kielni, łopat, kilofów, grabi, taczek, oskardów lub drągów,
• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z przewidywaną technologią ich wykonania wg poniższego zestawienia:
- koparka gąsienicowa
- spycharka gąsienicowa
- samochód skrzyn. 5-10t
- samochód samowyładowczy do 5t
- betoniarka wolno spadowa elektryczna
- spawarka elektryczna wirująca 300A
Dowóz materiałów oraz załadunek i wywóz odpadów może być prowadzony ręcznie lub mechanicznie przy użyciu
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzęt stosowany do robót powinien być
sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych
rodzajów sprzętu przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w trakcie
prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00
"Wymagania ogólne".
4. TRANSPORT.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.
Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót. Wykonawca
robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00
"Wymagania ogólne
5. WYKONANIE ROBÓT.
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i przepisach i
wytycznych oraz zgodnie z ogólnie stosowanymi zasadami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek
sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być
zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji
robót w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. należy zapewnić bezpieczeństwo pracy
robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
5.1. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić zgodność ukształtowania i rzędnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W przypadku wystąpienia
odmiennych warunków od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeśli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót oraz ich estetykę i trwałość. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
• Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
• Skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001
r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Wymagania dla robót związanych z zagospodarowaniem terenu podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót
powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót
oraz po ich zakończeniu powinny obejmować w szczególności:
• Sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją,
• Kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
• Sprawdzenie przygotowania terenu,
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• Sprawdzenie wymiarów wykonanych robót,
• Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,
• Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatów umożliwiających ich stosowanie. Ocena poszczególnych
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano
w ST „Wymagania ogólne".
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty wg odpowiedniego
katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy (m2, m3, sztuki) i zatwierdzona przez Zamawiającego. Do obliczenia ilości
przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegółowe zasady
obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń zawartych w podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne
katalogi KNR, KNNR, kalkulacje własne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". Poszczególne etapy robót powinny być
odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Kierownika Budowy do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
dla danego typu robót określonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jeżeli wszystkie badania
przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik
negatywny całą robotę lub jej część należy uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić robotę do stanu zgodności z normą i Specyfikacją Techniczną
i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne". Podstawę płatności stanowi cena
wykonania jednostki wykopów ustalana na zasadach wynikających z przyjętej podstawy wyceny robót. Cena jednostkowa
obejmuje wszystkie niezbędne czynności do wykonania a w szczególności:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• wyznaczenie zakresu i miejsca lokalizacji robót,
• wykonanie robót,
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
• Wywóz i utylizację nadmiaru ziemi lub odpadów i zanieczyszczeń
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE
• Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych,
• Warunki technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych - wydanie MBiPMB 1977 r. w zakresie
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FUNDAMENTY I BETONOWANIE__________________________________________________________________________________

ST.07

1. WPROWADZENIE
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. ODBIÓR ROBÓT
________________________________________________________________________________________________________________________
1. WPROWADZENIE
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
fundamentów stóp fundamentowych dla kolumbarium, schodów i barierki na Cmentarzu w Słupsku; dz. nr 5/14, obręb 14.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych fundamentów wymienionych w pkt.
1.1 – zgodnie z dokumentacją projektową oraz rysunkami zbrojenia słupów i fundamentów
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY.
należy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producentów (wytyczne projektowe
kształtu i rodzaju materiałów). Materiały do wykonania fundamentów:
- piasek drobnej frakcji
- żelbet C16/20 - 20/25
- bloczki fundamentowe szer. 25cm
- izolacja pionowa przeciwwilgociowa
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót
powinien uzyskać akceptację Inspektora.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST.
Środki do transportu betonu:
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw .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. Czas transportu i
wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15st.C
- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20st.C
- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30st.C
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych ST.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN – 63/B-06251 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton powinien być
rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu
technicznego.
Klasa stali zbrojeniowej powinna odpowiadać polskim normom PN-B-03262:1999 i PN-82/H-93215 lub świadectwu
Instytutu Techniki Budowlanej. Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiadać normie PN-B-03264:2002.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej
wymaganiami, zawartymi w ST.00 Wymagania ogólne. Roboty podlegają odbiorowi.
7. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej, zawartymi w ST.00
Wymagania ogólne
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ELEMENTY ZBROJENIA_______________________________________________________________________________________

ST.08

1.WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT ST
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
2.MATERIAŁY
3.SPRZĘT
4.TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. ZAKRES WYKONYWANIA ROBÓT
5.2.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
5.2.2. MONTAŻ ZBROJENIA
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
7.OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
8.ODBIÓR ROBÓT
9.ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
____________________________________________________________________________________________________________________
1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych
wykonywanych na mokro.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia
betonu. W zakres tych robót wchodzą:
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A0 i A1
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali AII i AIII
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, OST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiadać dokumentacji technicznej normy PN-89-H-84023/6 Własności
mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN10025:2002.
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
Wady powierzchniowe:
- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne
gołym okiem,
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o
większych średnicach.
Odbiór stali na budowie: Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.
Atest ten powinien zawierać:
- znak wytwórcy
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- średnicę nominalną
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej
Przy odbiorze stali należy przeprowadzać następujące badania:
- sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem
- sprawdzenia stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
- sprawdzenia wymiarów wg PN-82/H-93215
- sprawdzenia masy wg PN-82/H-93215
- próba rozciągania wg PN-91/H-04310
- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy oceniać pozytywnie jeżeli
wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na
przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej
partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla
danej klasy stali w normach państwowych
- pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej:
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i
gatunków.
Badanie stali na budowie:
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w
przypadku, gdy:
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. Do montażu prętów zbrojenia należy
używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż. 1,0 mm. Przy średnicach większych niż
12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych
z betonu lub zaprawy w tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza
się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu. Ogólne wymagania
dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania
ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYMAGANIA ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. ZAKRES WYKONYWANIA ROBÓT
5.2.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. Pręty i walcówki przed
ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzy i błota. Pręty zbrojenia
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego
usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub
mechanicznie . Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe
działanie słonej wody należy zmyć słodką wodą. Dopuszczalne wielkości miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna
przekraczać 4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością
do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z jednoczesnym zachowaniem
postanowień normy PN-84/B-03264.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonywać
zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042.
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d<12mm. Pręty o średnicach większych powinny
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza
odgięciem w obrębie haka powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć, załamań elementów
konstrukcyjnych, w którym zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę
zagięcia równą co najmniej 20d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzna stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. minimalna odległość od krzywizny pręta, do miejsca gdzie
można na nim położyć spoinę wynosi 10d. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania
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i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy
wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości minimum 30% skrzyżowań.
5.2.2. MONTAŻ ZBROJENIA
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia
deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów
powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonywać na warstwie chudego
betonu. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych, o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych stosuje się dla
zachowania otuliny podkładki plastykowe, pierścieniowe. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe
zatwierdzone przez Inspektora. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe prefabrykowane na zewnątrz. W
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
- przy średnicach do 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm
- przy średnicach prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia
wdeskowaniu, rozmieszczenie prętów wobec względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw
zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. Minimalną grubość otuliny wykonać zgodnie z projektem.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbiór musi być potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy. Inspektor winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
- gatunku stali
- ilości stali
- ich średnic
- długości, rozstawy i zakotwień
- prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania
- sprawdzenia grubości otuliny może być dokonane przez Inspektora również po betonowaniu przy użyciu przyrządów
magnetycznych. Dopuszczalne tolerancje:
- odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,
- różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3mm,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań,
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25mm,
- różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5mm,
- różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20mm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji kg, t.
Obmiar i zakres robót określony w kosztorysie ofertowym stanowiący podstawę wyceny. Podstawą płatności będą ceny
jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady
rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za
wykonane roboty określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Wymagania dotyczące odbiorów podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do
betonowania powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.
9.ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Podstawę płatności „zbrojenie betonu”
stanowi cena jednostkowa za 1t wykonanego zbrojenia. Cena za 1t wykonania zbrojenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- transport i składowanie materiałów
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów
- wygięcie, przycinanie i łączenie prętów
- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz zabezpieczeniem odpowiednich
otulin zewnętrznych betonu
- czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcia ich poza teren robót
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych specyfikacją lub zleconych przez Inspektora
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym
załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi
zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie
protokołów odbioru robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-89/H-84023/1 – Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne, gatunki
PN-89/H-84023/6 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki
PN-81/H-92120 – Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowej

30

PN-84/H-93000 – Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości i niskostopowych o
podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/H-034310 – Próba statyczna rozciągania metali
PN-90/H-04408 – Metale. Technologiczna próba zginania
PN-90/H-01103 – Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne
PN-87/H-01104 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie
PN-88/H-01105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywania i transport
PB-75/H-93200/00 – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
PB-75/H-93200/06 – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu śrub i nakrętek na gorąco.
Wymiary.

31

ROBOTY IZOLACYJNE__________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________
1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji,
potrzebnej przy budowie kolumbarium.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej i uszczelnienia pionowe dylatacji ściany oporowej – zgodnie z kosztorysem inwestorskim
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwodnych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.1.2. Masy bitumiczne nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność
w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB
2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
państwowych i świadectwach ITB.
2.2. MATERIAŁY DO IZOLACJI PRZECIWWODNYCH
2.2.1. Masa bitumiczna Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować np. masę bitumiczną BOTAZIT
a) Wymagania wg DIN 18195 cz 4-6
- Masa bitumiczna powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Masa powinna być wolna
od zanieczyszczeń zewnętrznych.
- Masa bitumiczna powinna mieć jednolitą konsystencję i barwę
- Ciężar właściwy 1,15kg/dm3
- Odporność na temperaturę od -20 do +80oC
- Temperatura obróbki od 0 do +150C
- Czas obróbki 90 min b) Pakowanie, przechowywanie i transport

32

- Masa bitumiczna powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach producenta
- Temperatura przechowywania do - 5°C
- Emulsja bitumiczno- kauczukowa – składnik proszkowy
3. SPRZĘT
Roboty należy wykonywać ręcznie, masę bitumiczną można nanosić urządzeniem natryskowym.
4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. IZOLACJE PRZECIWWODNE B.16.01.00
5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy pod izolację bitumiczną powinien być zagruntowany gruntem wskazanym przez producenta w karcie
produktu
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej warstwie,
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 0°C.
5.3. IZOLACJE TERMICZNE B.16.02.00
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układane jednowarstwowo
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. MATERIAŁY IZOLACYJNE
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.2. WYNIKI ODBIORÓW I MATERIAŁÓW WYROBÓW
Powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do
odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.WPROWADZENIE
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem ściany oporowej z żelbetowych elementów prefabrykowanych typu „L” w związku z budową
kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa w Słupsku; dz. nr 5/14, obręb 14.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ściany oporowej z
żelbetowych elementów prefabrykowanych typu „L” (dokładną wysokość elementów prefabrykowanych należy dobrać w
oparciu o dostępne wymiary elementów w ofercie ich producenta).
Zaleca się odcinkowe wykopy oraz ustawianie ściany oporowej. Długość zamówieniową należy dobrać wg oferty
producenta. Ściana oporowa powinna być elementem gotowym wykonanym z żelbetu C20/25.
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Ściana oporowa - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo
innych materiałów rozdrobnionych.
1.4.2. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
„Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Grupa robót: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
Klasa robót: 4526 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria robót 45262 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. ŻELBETOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE
Ścianę oporową należy wykonać z żelbetowych elementów prefabrykowanych spełniających wymagania ujęte w
Rozporządzeniu MTiGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.).
Orientacyjna wysokość żelbetowych elementów prefabrykowanych typu „L” jest następująca: min. 3.40 m. (dokładną
wysokość elementów prefabrykowanych należy dobrać w oparciu o dostępne wymiary elementów w ofercie ich
producenta). Klasa betonu w elementach prefabrykowanych min. B 30. Zbrojenie elementów – stal zgodnie z obliczeniami
statycznymi i wymogami producenta elementów.
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Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki
wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356.
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory o głębokości do 5 mm
jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie.
Elementy należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów
powinny być składowane oddzielnie.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ŚCIANY OPOROWEJ
Wykonawca przystępujący do wykonania ściany oporowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
− koparek,
− sprzętu do rozładunku i wbudowania żelbetowych elementów prefabrykowanych,
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych,
− ubijaków ręcznych i mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
4.2.1. Transport elementów prefabrykowanych
Transport powinien odbywać się samochodami o gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych ścianek. Składowanie
elementów powinno odbywać się w pozycji wbudowania.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. ZASADY WYKONANIA ŚCIANY OPOROWEJ
Ścianę oporową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do
akceptacji Inżynierowi szczegółowe rozwiązania projektowe z wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentacji
projektowej elementów ściany oporowej. Ściana oporowa z żelbetowych elementów prefabrykowanych posadowiona
będzie bezpośrednio na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa grubości 10 cm. Warunki
posadowienia powinny spełniać wymagania normy PN-83/B-03010.
5.3. WYKOPY FUNDAMENTOWE
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogą być wykonane ręcznie lub
mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Wykonanie wykopu poniżej wód
gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód
gruntowych. W gruntach osuwających się należy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne
metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inżyniera. Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B06050 [11]. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: − w planie + 10 cm i - 5 cm, − rzędne dna wykopu ± 5 cm. Nadmiar gruntu z wykopu
należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy.
5.4. IZOLACJA ŚCIANY OPOROWEJ
Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony gruntu
lub materiału zasypowego.
Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni ściany lub do uprzednio
ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiałów
rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. Styki elementów
prefabrykowanych należy uszczelnić przez wypełnienie styków odpowiednim materiałem trwale plastycznym lub wypełnienie
zaprawą cementową zgodną z PN-B-14501i przez założenie pasów papy termozgrzewalnej szer. min. 30 cm.
Materiały (stosować materiały dopuszczone do stosowania na obiektach mostowych) i sposób wykonania izolacji muszą
być zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. ZASYPYWANIE WYKOPU
Zasypywanie wykopu należy wykonywać gruntem z dokopu, warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:
− przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm,
− przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
− przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm.
Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do wysokości
około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej.
5.6. ROBOTY ODWODNIENIOWE
Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczać przed powstawaniem obszarów bezodpływowych. Spadek
powierzchni terenu powyżej ściany oporowej powinien wynosić co najmniej 1 %, a w pasie o szerokości 1,5 m przylegającym
do ściany, co najmniej 3 %.
5.7. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA ŚCIANY OPOROWEJ
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:
a) rzędnych wierzchu ściany ± 10mm
b) w przekroju poprzecznym ± 10 mm,
c) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości,
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d) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej niż 10 mm/m i nie
więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent żelbetowych elementów prefabrykowanych
posiada atest wyrobu wg niniejszej SST.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2 i wyniki
badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań podanych w
punkcie 5.3.
6.4. KONTROLA WYKONANIA ŚCIANY Z ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
Przy wykonywaniu ściany z żelbetowych elementów prefabrykowanych należy dokonać sprawdzeń w zakresie i z tolerancją
podaną poniżej:
a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia żelbetowych elementów prefabrykowanych w planie – pomiary ciągły,
b) sprawdzenie grubości spoin pomiędzy żelbetowymi elementami prefabrykowanymi – spoiny nie szersze niż 5 mm,
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania muru z żelbetowych elementów prefabrykowanych:
− odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na 10 m,
− odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie więcej niż 6 mm,
6.5. KONTROLA IZOLACJI ŚCIANY OPOROWEJ
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być sprawdzona przez oględziny.
6.6. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI ZASYPYWANIA WYKOPU ŚCIANY OPOROWEJ
Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za ścianą oporową należy przeprowadzać systematycznie w czasie
wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.5.
6.7. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT ODWODNIENIOWYCH
Roboty odwodnieniowe za ścianą oporową oraz odwodnienie powierzchniowe należy sprawdzać zgodnie z punktem 5.6.
6.8. OCENA WYNIKÓW BADAŃ
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej ściany oporowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 m ściany oporowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− zakup i dostarczenie materiałów w tym elementów prefabrykowanych,
− wykonanie robót ziemnych,
− wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm,
− ustawienie żelbetowych elementów prefabrykowanych,
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
− zasypanie wykopu,
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu
5. PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
7. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
8. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
9. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
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10. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
12. PN-B-06250 Beton zwykły
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
14. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na
ściskanie
15. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 16. PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych Mur oporowy z żelbetowych
elementów prefabrykowanych D-10.01.01
20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego
21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziaren
22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości
23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie
27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
30. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający
34. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
37. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
38. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
39. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
40. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
41. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
42. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
43. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
46. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
50. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu
52. BN-82/6751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie przyszywanej
53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
55. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna
56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
57. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
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