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ZESTAWIENIE

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Obiekt: „Ogród przy domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie - przystosowanie dla

potrzeb osób niepełnosprawnych "
Adres obiektu: Gościeradów ul.Folwark 20

STWiORB - WYMAGANIA OGOLNE

kod CPV 45000000-7

Szczegółowe specyfikacje techniczne:
SST- 1 ROBOTY ROBIÓRKOWE

kod CPV 45111300-1

SST- 2 ROBOTY DROGOWE

kod CPV 45000000-7

SST- 3 OGRODZENIE

kod CPV 45340000-2

UWAGA!
Wszelkie ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych podlegają pod zapisy umowy o roboty budowlane z zastrzeżeniem iż muszą
być zgodne pod względem technicznym z obowiązującymi normami i przepisami prawa
budowlanego. Umowa o roboty budowlane ma charakter nadrzędny. Wszelkie odstępstwa
od zawartości specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
sporządzonej dla dokumentacji przetargowej wymagają pisemnej akceptacji inspektorów
nadzoru i zarządzającego umową.
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STWiORB - wymagania ogólne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
..Ogród przy domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie - przystosowanie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych”

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE
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1 WSTĘP
1.1. Przedmiot ST i zakres robót objętych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych.
NAZWA INWESTYCJI „Ogród przy domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie -

przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”
ADRES INWESTYCJI: Gościeradów ul.Folwark 20
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1. 1.
Do prac tymczasowych zalicza się :
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-magazynowe),
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktów wykorzystania,
- oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń pracowniczych,
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
- przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania,
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,
- zabezpieczenie robót i materiałów przed woda opadową
- usuwanie z obszaru budowy odpadów niezawierających substancji szkodliwych oraz
zanieczyszczeń wynikających z robot prowadzoncyh przez wykonanwcę,
- działanie ochronne zgodne z warukami BHP.
1.2. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:
1.2.1.

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a)

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b)

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c)

obiekt małej architektury;

1.2.2.

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.2.3.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.2.4.

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.2.5.

obiekcie małej architektury- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a)

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b)

posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c)

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,

huśtawki,
drabinki, śmietniki.
1.2.6.

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.2.7.

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.2.8.

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.2.9.

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.2.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.2.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.2.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.2.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję adm inistracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.2.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także
dziennik montażu.
1.2.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.2.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a)

obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.2.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającąjego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.2.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
1.2.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
1.2.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.2.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.2.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.2.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.2.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.2.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.2.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
1.2.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.2.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
1.2.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.2.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.2.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.2.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.2.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
1.2.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.2.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.2.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.2.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.2.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.2.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.2.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej Ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.2.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót.
1.2.42. Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług I robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.2.43.

Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowąw
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest
obecnie prawnie określony w przepisach).

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową
i SST.
Wielkości 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 być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy
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,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.
1.3.3.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
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.

1.3.4.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych 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.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektoranadzoru o
swoich
działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2.

MATERIAŁY

Nazwy własne materiałów zawarte w specyfikacji mają charakter referencyjny. Wykonawca może użyć
materiałów innych fiim lecz nie gorszej jakości.
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.2. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o Ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
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TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

budowy Wykonawca

podpisuje

z

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
5.2.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
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ODBIÓR ROBÓT

6.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

6.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 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 robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
6.4.2.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

2.

protokoły odbiorów częściowych,

3.

dziennik budowy (oryginał),

4.

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót po użytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach.
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PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ustalenia ogólne
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
7.2. Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

8.

PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1.

Ustawy
-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.).

-

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

-

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
8.2.

Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

8.3.

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

„Ogród przy domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie - przystosowanie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych”

Kod CPV 45111300-1
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
robót rozbiórkowych.
12. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres robót: rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych "WYMAGANIA OGÓLNE w punkcie 1.4.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów wykorzystywanych przy wykonywaniu robót budowlanych
określone s ą w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "WYMAGANIA
OGÓLNE" w punkcie 2.
2.2. Zalecane materiały do wykonania robót rozbiórkowych:
- drewno na stemple,
3
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 w STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE".
3.2. Sprzęt zalecany do wykonania robót rozbiórkowych oraz drobne narzędzia:
żuraw samochodowy teleskopowy, np. „Demag AC 25” (www.zuraw.pl)
spycharko - ładowarka
kruszarka szczękowa do kruszenia żelbetu z rozbiórki, z taśmociągiem zasypującym i odbierającym (o ile
rozkruszanie na miejscu rozbiórki okaże się niezbędne,
transport samochodowy do wywozu złomu na składowisko
transport samochodowy (wywrotki) do wywozu gruzu betonowego i ceglanego poza teren,
transport samochodowy do wywozu poza teren pozostałych innych odpadów po robotach rozbiórkowych
rusztowania i pomosty robocze do prowadzenia demontażu ścian
rynny i rękawy zsypowe
podpory do podtrzymywania odcinków demontowanej konstrukcji
wiertarki udarowe
szlifierki kątowe
nożyce do blach
palnik acetylenowo-tlenowy do cięcia elementów stalowych
wciągnik ręczny łańcuchowy
drobny sprzęt montażowy
4

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4. w STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE".
4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiałów,
jego objętości i załadunku oraz odległości transportu.
Wybór środków transportu należy do wykonawcy robót rozbiórkowych.
5

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wygrodzenie terenu
Wysokość ogrodzenia minimum - 1,6 m.
Ogrodzenie powinno być wykonane z elementów na słupkach.
5.2. Drogi i place składowe
Do celów prowadzenia rozbiórki będzie wykorzystywana istniejąca nawierzchnia gruntowa którą pokryty
jest cały teren.
Należy również ustalić lokalizację placów składowych, które zostaną wykorzystane na:
- ustawienie pojemników na odpady porozbiórkowe,
- zorganizowanie pola na krótkie składowanie gruzu oraz rozebranych elementów przed segregacją,
pocięciem i wywiezieniem na złom lub do utylizacji,
5.3. KOLEJNOŚĆ ROBÓT
• likwidacja przyłączy-należy dokładnie sprawdzić czy zostały odłączone
• demontaż instalacji wewnątrz budynku.
• demontaż urządzeń - jeżeli odzysk został ustalony i o ile demontaż nie został dokonany wcześniej
przez dotychczasowego użytkownika.
• demontaż drzwi i okien.
• rozbiórka nadziemna budynku
• rozbiórka elementów podziemnych (podpiwniczenia, fundamenty,).
• Teren splantować

4.3. SPOSÓB PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH.
Po dokonaniu wizji lokalnej oraz wykonaniu koniecznych odkrywek ( strop, ściany) stwierdzono, że
stan budynków jest zły. Występują liczne uszkodzenia elementów wykończenia budynku. Stwierdzono
częściowo zdemontowane podłogi w poziomie parteru, spękane i poodparzane tynki.
Jest to budynek o konstrukcji murowanej jednokondygnacyjny , z poddaszem nieużytkowym.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i
zapoznać się z dokumentacją techniczną dotyczącą budynku.
Należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia
jak: oznakowanie, ogrodzenie terenu,
zgromadzenie potrzebnego sprzętu do usuwania materiałów z rozbiórki.
Do usuwania gruzu należy stosować rękawy, zsypy. Gruz nie może być gromadzony na stropach,
schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej: latarnie,
słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy pracach rozbiórkowych należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP.
Niezabezpieczone miejsca należy zabezpieczyć i oznaczyć , a pracowników zaopatrzyć w odzież i sprzęt
ochronny.
Robotnicy powinni posługiwać się urządzeniami w dobrym stanie technicznym.
W czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na
ścianach i innych wysokich konstrukcjach budynku.
Rozbiórkę wyżej wymienionych obiektów należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne
odzyskanie materiałów i elementów nadających się do powtórnego użycia.
Po zdemontowaniu urządzeń i sieci instalacyjnych, rozbiórkę rozpocząć kolejno od najwyższej
kondygnacji, a następnie ścian tych kondygnacji.
Stosując metodę ręcznego rozbierania budynków, należy przestrzegać kolejności rozbiórki:
- okien i drzwi ( stolarka nie nadaje się do odzysku - zdewastowana i spruchniała)
- rozbiórka urządzeń i sieci
- rozbiórka ścianek działowych
- rozbiórka dachu

- rozbiórka stropów najwyższej kondygnacji,
- rozbiórka murów ścian
Rozbiórka rozpoczyna się kolejno na każdej kondygnacji od rozebrania dachu, stropodachu, stropu, a
następnie ścian.
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć.
Przy ścianach murowanych, w których na skutek ich uszkodzeń ościeżnice stanowią częściową podporę,
demontaż ościeżnic odbywa się łącznie z rozbiórką ścian.
Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonać przez ich przewracanie na strop.
Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. Gruz z
rozebranych ścianek należy usuwać sukcesywnie z budynku, nie gromadzić go na stropach.
Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych.
Do rozbiórki urządzeń instalacji występujących w budynku można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje
zostały odłączone od sieci miejskiej przez pracowników właściwych instytucji i dokonaniu wpisu do
dziennika rozbiórki. Demontaż powinny prowadzić brygady złożone z monterów odpowiedniej specjalności.
Po wykonaniu odłączeń, w pierwszym kolejności należy zdemontować urządzenia instalacyjne: armatury,
aparaty, grzejniki, umywalki, zlewy, miski klozetowe, spłuczki itp. Po demontażu urządzeń instalacyjnych
należy zdemontować sieć instalacyjną.
Rozbiórka elementów budynku (elem. drewnianych, stalowych, murowanych, betonowych i
żelbetowych oraz fundamentów budynku).
Rozbiórka dachu
Przystępując do rozbiórki obiektu kubaturowego należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy instalacja
elektryczna i wszystkie instalacje sanitarne odłączone są od sieci. Następnie należy uprzątnąć
pomieszczenia z przedmiotów stałych.
Rozbiórkę konstrukcji należy rozpocząć od dachu, zaczynając od elementów znajdujących się nad
powierzchnią dachu: kominy, wybudówki, ścianki kolankowe, wywiewki kanalizacyjne, itp. Następnie
rozbieramy pokrycie dachu papą. Po rozebraniu pokrycia dachu usuwa się następnie poszycie z łat i
desek. W celu stężenia dachu w kierunku prostopadłym do belek nośnych co 1,0 - 1,2m pozostawić deski.
Przed rozbiórką konstrukcji dachu należy dokonać jego przeglądu w celu ewentualnego wzmacniania
bardzo osłabionych elementów nośnych, aby nie nastąpiło zawalenie się dachu.
Przed rozpoczęciem rozbiórki belek drewnianych stropodachu wszystkie miejsca budzące wątpliwości co
do ich stanu lub zabezpieczenia przed obrotem, należy podstemplować.
Następnie rozpoczynamy demontaż belek stropodachu.
Rozbiórka ścian i stropów.
Ściany należy rozbierać kondygnacjami do poziomu stropu/posadzki. Rozbiórkę należy wykonać
warstwami, a cegły układać na ziemi, tymczasowym miejscu składowania lub od razu wywozić.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów B.H.P., oraz prowadzić je pod nadzorem
osoby uprawnionej.
4.4. PRACE KOŃCZĄCE ROZBIÓRKĘ
Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren należy oczyścić.

Wszelkie prace należy wykonywać pod uprawnionym nadzorem technicznym.

6

ODBIÓR ROBÓT

6.1. Rodzaje odbioru robot, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy i odbiór
ostateczny (końcowy) podano w

pkt. 6. w STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE".

6.2. Odbiór robót rozbiórkowych, polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodności dokonanych
robót rozbiórkowych z dokumentacja projektową; rysunkami i opisem technicznym, oraz zaleceniami

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

7

PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ogólne zasady płatności podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE".
7.2. Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
- PN-B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
-PN-B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

8.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - wydanie ITB-2003 r.
- Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych wyd. Arkady. Warszawa 1989 r.

SST-2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
„Ogród przy domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie - przystosowanie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych”

Kod CPV 47000000-1
ROBOTY DROGOWE

2

1.
Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
drogowych ..
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentów przetargowych i
kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
- Ciągi pieszo-jezdne i parkingi z kostki brukowej..
2
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji
Ogólnej.
2.1
Cement
Cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-197-1:2002.
2.2
Woda
Woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca wymagania
PN-88/B-32250,
2.3
Piasek, żwir, tłuczeń
Kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania:
zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 %
zawartość części organicznych - poniżej 1 % wskaźnik piaskowy od 20 + 50 (WP), kruszywo
kamienne 5+40 mm
2.4
Beton
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa, zgodny z PN88/B-6250.
2.5 Elementy betonowe i kamienne
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymałości „50"; gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą
Aprobatą Techniczną (IBDiM), nasiąkliwość poniżej 5% :
kostka wg projektu,
krawężnik 15x30x100.
3
Sprzęt i transport
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru , sprzęt: spycharka gąsienicowa lub
kołował 00 + 150 kM, koparka samobieżna 0,25 + 0,6 m , zagęszczarka płytowa, lekka, samochody
ciężarowe 1 0 - 1 6 t żuraw samojezdny 10 - 201
4 Wykonanie Robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.
Budowa nawierzchni chodników i placu.
Nawierzchnia:
- kostka wg projektu gr 8 cm
Podbudowa:
- podsypka cementowo-piaskowa 4cm.
-kruszywo łamane 15cm

- podsypka piaskowa 15 cm
Zaprojektowano obrzeża betonowe w kolorze grafitowym o wymiarach 8x30x1 OOcm na ławie
betonowej. Od strony trawników stosować obrzeża betonowe fazowane, układane fazowaniem na
zewnątrz. Obrzeża ułożyć tak, aby ich górna płaszczyzna była o 1-2 cm niżej od płaszczyzny
chodnika. Od strony istniejących chodników obrzeża niefazowane układane tak, aby ich górna
płaszczyzna pokrywała się z płaszczyzną chodnika.
Wzdłuż parkingu zastosowano krawężnik betonowy 15x30x1 OOcm, wyniesiony 12cm w stosunku do
nawierzchni parkingu.
5
Kontrola jakości
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.
5.1
Badania jakości robót w czasie budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych,
5.2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
W czasie robót Wykonawca
powinien
prowadzić
systematyczne
badania kontrolne, w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. Nierówności profilowanego i
zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności nie mogą
przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą4 - metrowej łaty i poziomicy.
6
Inspekcje, Próby końcowe
Ogólne wymagania w zakresie Przejęcia Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.
7
Przepisy związane
Normy
PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Żwir i
mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-02205:3.998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych j
kamienno-betonowych.
BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów, torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE
Inne przepisy
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

SST-3
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
„Ogród przy domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie - przystosowanie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych”

Kod CPV 45340000-2
OGRODZENIE

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru Ogrodzenia w systemie
panelowym.
2. Zakres robót objętych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.
3. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja podstawowa.
4. Określenia podstawowe
Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie składające sie z paneli z wykonanych technologia zgrzewania
poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu
mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowej.
6. Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z dokumentacja podstawowa
II. MATERIAŁY
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.
Panele ogrodzeniowe o wysokości 1400/1800 [mm] wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo.
Panel 3W/4W z trzema lub czteroma wzmocnieniami. System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym
60x40 [mm] za pomocą listwy montażowej. Rozstaw osiowy słupków 2, 5 [m ]. Słupki utwierdzane w
monolitycznym fundamencie betonowym. Cokół prefabrykowany lub betonowy w rozwiązaniu systemowym.
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoka cynkowa, przez proces cynkowania
ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491 [DIN 50976].
III. SPRZĘT
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i
dotrzymaniu terminów umownych.
IV. TRANSPORT
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizaoji robót zgodnie z
dokumentacja projektowa, SSTWiORB i umowa.
V. WYKONANIE ROBÓT
1. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, SSTWiORB lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki
powinny mięć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów Słupka, a gł. ok. 1, 0-1,1 [m].
Jeśli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na
mniejsze odległości po 2, 50 [m] dla ogrodzenia panelowego.
2. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchołki powinny znajdować sie na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu
betonem B 20.
3. Montaż ogrodzenia panelowego
Prace wykonać zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem wymiarów
opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1. Ogrodzenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo
dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
_ zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
_ zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
_ prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
_ poprawność ustawienia słupków,
_ prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu paneli),
_ rozstaw słupków i ich zabetonowanie.
2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną
przez Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują Odstępstwa od
postanowię SSTWiORB zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
VII. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia,
wyłączając bramy i furtki, dla których jednostka obmiarowa jest komplet [kpi],
VIII. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badan z bieżącej
kontroli.
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena, jakości zastosowanych
materiałów i robót w oparciu o wynik pomiarów i badan.
Powierzchnie
Cena 1 [m] ogrodzenia obejmuje:
_ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
_ dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz
materiałów pomocniczych,
_ ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli,
_ uporządkowanie terenu,
_ przeprowadzenie badan i pomiarów kontrolnych.
X. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze,
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia,
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.

