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1.

WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna SST-01 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania wspólne
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – Przebudowa
istniejącego boiska w zakresie niwelacji istniejącej trybuny ziemnej, wykonania podbudowy z kostki
betonowej i montażu prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji
robót w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego
kryterium:





Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujętych w Normach aktualnych – przywołanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Normami aktualnymi przywołanymi w
ST
Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą
zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny być
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie
konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach
obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Zakres robót do wykonania
Zakres robót wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robót wg poniższego spisu:
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SST 01.00
SST 01
SST 01
SST 01
SST 01

01.
02
03.
04.

ROBOTY BUDOWLANE
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Roboty nawierzchniowe
Montaż trybun prefabrykowanych

25
29
37
42

Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych
SST to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST.
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
a/ grupa robót:
45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych
b/ klasa robót:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty
ziemne.

1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1. Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z
Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót.
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na
warunkach kontraktu.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która
jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiający na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę..
5. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.
6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne
7. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do wykonania
roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
8. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Dziennik Budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru..
Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, jakie mają być prowadzone w
ramach kontraktu.
Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia
robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robót stałych.
Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część robót stałych.
Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

18. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
19. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich
części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaże:






Dziennik Budowy,
Księgę Obmiaru Robót,
Specyfikację Techniczną,
dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę,
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza



Przedmiary robót
Kosztorys inwestorski
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Projekt budowlany architektura i konstrukcja

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana na całość wykonanych robót, wraz z
dokumentacją geodezyjną.
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawą wykonania robót będzie projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.
Projekt budowlany, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
były w całej dokumentacji.
3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentów.
4.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów , to
inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi
kontraktu.
1.
2.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót, a w szczególności:
(a)

(b)

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed
dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak:
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie
zabezpieczenia robót podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach przez
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umieści na
terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie
znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców
lub dostawców na własny koszt.
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

(c)

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
(a)
(b)




Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.
Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu.
Możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
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publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 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 zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.10. Plan bezpieczeństwa
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru.
Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawierać takie informacje, jak:
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
- plan działania w przypadku nagłych wypadków,
- plan działania w związku z organizacją ruchu,
- działania przeciwpożarowe,
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,
- działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inspektor nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budynek był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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1.5.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości,
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
2. MATERIAŁY
2.1. ŹRÓDŁO SZUKANIA MATERIAŁÓW
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru.
Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania Specyfikacji Technicznych.
2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i
niezapłaceniem za nie.
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektor nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności.
W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli
jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektor nadzoru, wówczas koszt tych
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za
nieprzyjęte.
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
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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 Inspektor nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich
kontroli.
2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektor nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. PROGRAM ROBÓT
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji
winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie
głównych zadań kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową,
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.
6.1.2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.
6.1.3. Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
6.1.4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa,
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być
zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru.
Inspektor nadzoru może dopuścić o użycia materiały posiadające:
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b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:
 z Polską Normą,
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej
normy.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
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 Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru 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, Inspektor nadzoru 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 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. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor
nadzoru.

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 ST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:

1.

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

14

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa istniejącego boiska w zakresie
niwelacji istniejącej trybuny ziemnej, wykonania podbudowy z kostki betonowej i montażu
prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej

2.

Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:




z Polską Normą,
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej
normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej,
znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998
r. / Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy 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.
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:






Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownik Budowy,
Projektant,
Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisów na budowie.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:








Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej,
Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,
Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej,
Dane dotyczące czynności geodezyjnych,
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
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji
oraz warunkach, musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych
elementów robót do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.

6.8.2. Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w
jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być
realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na
okresowe płatności częściowe.
W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczałtowego księga obmiaru nie musi być
prowadzona.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące
dokumenty:
a) zgłoszenie realizacji zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie,
g) pozwolenie na realizację zadania budowlanego.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu 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.
6. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robót nie
będzie określone w formie ryczałtu.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNRach i innych katalogach.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
Książce Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 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.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
8.1.1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikające.
8.1.2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w
harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić


Dziennik Budowy






Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa kontrakt
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu

8.1.3. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
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Dziennik Budowy
Dokumentację powykonawczą
Dokumentację geodezyjną powykonawczą
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i
Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi
Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i
ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór
pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych
gwarancją.
8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących
czynności:


Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu,
Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami
technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są
kargwarancyjne oraz certyfikaty,

 Oceny kosztorysowej,
 Oceny czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)
b)
c)
d)

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór części robót,
odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania),
odbiór pogwarancyjny.

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 robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót 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, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez
Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy.
8.3. ODBIÓR ODCINKA ROBÓT
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Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy
każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.
8.4. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT
Odbiór części robót dotyczy:
każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta
lub jest użytkowana przez Zamawiającego,
każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub użytkowania
przed zakończeniem.

a)
b)

8.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6.
Odbioru końcowego 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 i ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie.
Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, do
usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym.
8.6. DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA KOŃCOWEGO ROBÓT
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:






Specyfikacje Techniczne,
Dokumentację powykonawczą
Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone,
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Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.7. ODBIÓR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM)
Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji.
Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na Plac Budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru, laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i
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bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty
związane z prowadzeniem robót:
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- wywóz odpadów.
- rekultywację terenu
- obsługę geodezyjną
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót objętych tą pozycją.

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.:
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy,
- opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
9.2.2. Podstawy płatności
(1) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych,
- prace porządkowe.
9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany:
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie
Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę,
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające
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dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektanttów; numery telefonów alarmowych,
- posiadać wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.
Ogłoszenie powinno zawierać:
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajów Unii Europejskiej.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNY, NORM I PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W
POLSCE DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych
5. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
6. Dz. U. nr 99, poz. 637 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej
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7. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 – 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
8. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 – 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
9. Dz. U. nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na
rozbiórce , demontażu trybuny ziemnej
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robót polegających na rozbiórkach i demontażach.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:


Roboty rozbiórkowe dewastacyjne:

- rozbiórki i demontaże
- wywiezienie gruzu i złomu
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Rozbiórka dewastacyjna – prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez
wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.
Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu
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urządzeń i maszyn budowlanych albo materiałów wybuchowych. Metody te są też stosowane do
rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy.
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Urobek z prac rozbiórkowych może być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do
2,0 m.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Nie stawia się szczegółowych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza SST 00-00
„Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.
2. Transport gruzu i złomu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczeniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni
ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”.
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wszystkie elementy będą rozbierane w sposób dewastacyjny bez odzysku materiałów.
Wszystkie materiały z demontaży składować w pryzmach i sukcesywnie wywozić i utylizować.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania
ogólne”.
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6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się wykonywania badań.
7. OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”.
2. Jednostką obmiaru jest:



M³
Tona

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE






Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania
przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).
Rozporządzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych (Dz. U. nr 92, poz.
1026).
ROZPORZĄDZENIE 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).
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).
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1. WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie niwelacji terenu.
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Technologia robót ziemnych polega na wykonaniu wykopów i nasypów o różnych formach i
wymiarach przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce
i uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej.
Budowle ziemne dzieli się na trzy grupy w zależności od ich przeznaczenia. Są to:
1)Budowle ziemne czasowe ulegające zasypaniu po zrealizowaniu robót budowlanych lub
instalacyjnych, spośród których należy wymienić:
- wykopy pod obiekty budowlane,
- rowy do instalacji oraz innych urządzeń podziemnych,
2)Budowle ziemne stałe, którym nadaje się określone trwałe kształty i wymiary,
3)Roboty plantacyjne, mające na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przyszłych obiektów
przez uzyskanie wymaganych poziomów.
Wykopy klasyfikuje się stosownie do ich wymiarów jako:
- szerokoprzestrzenne o szerokości dna większej niż 1,5 m i nieograniczonej długości,
- wąskoprzestrzenne o szerokości dna mniejszej lub równiej 1,5 m i nieograniczonej długości,
- jamiste o szerokości i długości dna lub średnicy mniejszej lub równej 1,5 m.
Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja
Klasyfikacją gruntów do celów budowlanych uwzględniającą ich cechy fizyczne, wytrzymałościowe,
chemiczne i mechaniczne zajmuje się norma PN-86/B-02480.
Ze względu na możliwości techniczne wykonania robót ziemnych stosuje się podział gruntów na
kategorie uwzględniające stopień trudności odspojenia i wydobycia urobku; podział ten obrazuje
tablica normowa PN-86/B-0280.
Dla uproszczenia w specyfikacji przyjęto podział gruntów na cztery zasadnicze kategorie. Są to:
Kategorie I-do-II, do których zalicza się: gleby uprawne z darnią lub korzeniami grubości do
30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mało gliniastego z odpadami drewna, piasek
gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubości do 30 mm.
Kategoria III, do której zalicza się: glebę uprawną z korzeniami grubości ponad 30 mm, glinę wilgotną
– twardoplastyczną i plastyczną, ił wilgotny twardoplastyczny, less półzwarty, madrę gliniastą, namuły
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rzeczne gliniaste, nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu lub lessu z gruzem z odpadami drewna,
pospółki, piasek gliniasty półzwarty, torf z korzeniami grubości ponad 30 mm, żwir.
Kategoria IV obejmująca glinę wilgotną półzwartą i zwartą oraz zwałową z głazami do 10% objętości, ił
mało wilgotny półzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zleżały z gliny, ił z gruzem lub odpadami drewna,
otoczaki o średnicy do 90 mm, gruz budowlany, żwir zwarty, pospółkę zwartą.
Wyróżnia się również podział na dwa rodzaje gruntów pod względem nasycenia wodą:
- grunty suche lub normalnej wilgotności,
- grunty mokre.
Roboty wykonywane w mokrych gruntach należy wyceniać według indywidualnych projektów z
uwzględnieniem robót drenażowych, wzmacniających i zabezpieczających.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1.Ogólne wymagania robót podano w SST- 00.00 „Wymagania ogólne”.
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW
Składniki chudego betonu stosowanego do zabezpieczenia dna wykopów winny być dostosowane do
warunków gruntowo-wodnych.
Należy zadbać o właściwy skład podsypki żwirowo-piaskowej służącej do wykonywania nasypów
Is=0,98 (JD>0,7).
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Zebraną ziemię roślinną w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakończeniu budowy
składować w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed możliwością zmieszania z innymi
materiałami oraz przed rozjeżdżaniem pojazdami.
Składowanie posypki żwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach usytuowanych
w miejscach nie kolidujących z pracą sprzętu. W okresie zimowym pryzmy przykrywać, np. folią.
Składowanie cementu w miejscach nie narażonych na opady atmosferyczne oraz zawilgocenie.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH
Maszyny do robót ziemnych
Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności spośród maszyn do robót ziemnych można wyróżnić:
- maszyny do odspajania gruntów z możliwością ich przemieszczenia na niewielkie odległości;
urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami; do

31

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa istniejącego boiska w zakresie
niwelacji istniejącej trybuny ziemnej, wykonania podbudowy z kostki betonowej i montażu
prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej

maszyn tych zalicza się wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i spycharkoładowarki,
- maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz z
możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę; do maszyn tych zalicza się zgarniarki wszystkich
typów,
- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy lub
talerzy; do maszyn tych zalicza się: spycharki, koparko-spycharki, równiarki,
- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów (przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe, czyli
skipowe, żurawie o małym udźwigu),
- maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe, począwszy od taczek
aż po wagony kolejowe),
- maszyny do robót pomocniczych, czyli do zagęszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),
spulchniania gruntu (zrywarki, pługi, talerze), usuwania zadrzewień, itp.
Podział ten ze względu na konstruowanie maszyn o coraz większej uniwersalności należy traktować
jako ramowy.
Zdjęcie warstwy darni za pomocą spycharek. Ze względu na rodzaj gruntów nie należy wykonywać
prac za pomocą spycharek podczas opadów atmosferycznych.
Wykopy należy wykonywać przy użyciu koparek do głębokości ok. 30 cm powyżej poziomu
posadowienia.
Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie dopuszczając do naruszenia
naturalnej struktury gruntu w sąsiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak również do tworzenia
się nawisów gruntu. Pozostały grunt wybrać ręcznie przy użyciu łopat.

4. TRANSPORT
1.Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
2.Transport urobku winien być zorganizowany tak, aby nie był hamowany dowóz materiałów na
budowę. Transport winien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
2.Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych:
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacją Projektową, w
szczególności z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejącego uzbrojenia
terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie służby geodezyjne i wynikami
badań geotechnicznych,
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami:
- mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem
różnego rodzaju sprzętu i maszyn,
- ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych
następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą
transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi, itp.
- ręczną, w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi,
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5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Do robót przygotowawczych zalicza się wszystkie te prace, które trzeba podjąć przed przystąpieniem
do właściwych robót ziemnych, a więc:
- sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i
nadziemnych,
- przeniesienie kolidujących z projektem podziemnych sieci urządzeń stałych lub tymczasowych,
- usunięcie drzew, krzewów i innej roślinności,
- zasypanie dołów i usunięcie z terenów przeznaczonych pod nasypy gruntów, ściśliwych i
zanieczyszczonych elementami gnilnymi,
- wykonanie zabezpieczeń osuwisk,
- usunięcie warstwy ziemi roślinnej,
- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi,
- jeśli zachodzi konieczność, obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych,
- spulchnienie gruntów spoistych,
- w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów miękkoplastycznych – zastąpienie ich
chudym betonem,
- wytyczenie projektowanych obiektów w terenie.

5.2.2. Zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi
W celu zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych należy wykonać prosty system
odprowadzeń rowkami trapezowymi o spadku podłużnym 2-do-8% do studni zbiorczej, z której w
wypadku silnych opadów należy odprowadzać wodę za pomocą pomp.
5.2.3. Umacnianie skarp wykopów i nasypów stałych i tymczasowych
Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza się w wyniku:
- obsiewania trawą na warstwie ziemi humusowej grubości ok. 15 cm w przypadku skarp małej
wysokości i o niewielkim kącie nachylenia,
- darniowania na płask, pełnego lub w kratę w przypadku skarp o nachyleniu 1:1,5; polega to na
pokryciu płaszczyzn skarp płatami darniny o wymiarach zwykle 25x25 cm i przybiciu jej cienkimi
kołkami drewnianymi do podłoża (przeciętnie dwa kołki na płat),
- darniowania na zrąb stosowanego przy nachyleniu skarpy 1:2; polega to na układaniu płatów darni
25x25 cm poziomo jednych na drugich z umocowaniem kołkami i uklepaniem,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI
6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
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6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prac należy wykonać badania w zakresie:
- wilgotności gruntu
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego
- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego
W przypadku natrafienia na grunty miękkoplastyczne należy przeprowadzić badania szczegółowe
przez jednostkę do tego uprawnioną.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół, który winien być dołączony
do dziennika budowy.
Pobieranie próbek z gruntu i badanie gruntów powinny być zgodne z odpowiednimi normami.
6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp:
Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją.
•Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a
szczególnie linii gazowych i elektrycznych.
•Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i
pod nadzorem kierownictwa budowy.
•W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji, roboty należy prowadzić ręcznie, bez
użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach,
•Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegające.
•Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi
wykopu.
•W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć
szczelnie balami.
•Nachylenie skarp powinno być określony w projekcie; dla skarp nieobciążonych można przyjąć
nachylenia według tablicy 5.6.
•Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione.
•Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie
ścian.
•Do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy.
•Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w
celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów.
•Deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę
rozbierania ścian.
•Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach.
•Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w
pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów
bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą:
3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejącego budynku, 4,0 m – jeśli są jednakowe, 6,0 m – jeśli dno wykonywanego
wykopu jest poniżej istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m.
•Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do
rodzaju użytego sprzętu.
•Koparki powinny zachować odległość co najmniej 6,0 m od krawędzi wykopów.
•Nie dopuszczać, aby między koparką a środkami transportowymi znajdowali się ludzie.
•Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki.
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•Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego.
•Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego.
•W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, należy je
bezwzględnie wyłączyć.
•Odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza, niż:
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych.
• Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe
obciążenie odkładem gruntu.
•
Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu
gruntu przy wykopach nie umocnionych.
•W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć
miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy
przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji.
•Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie
powiadomić właściwe władze administracyjne i policję.
•W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, bądź szczątki archeologiczne należy roboty
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski.
•W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku,
należy powiadomić inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego postępowania.
7. OBMIAR ROBÓT
1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
2.Jednostką obmiaru jest:
- 1 m³,
- 1 m².
3. Obliczanie objętości robót ziemnych
Objętości robót ziemnych oblicza się według przekrojów poprzecznych i profilów podłużnych
wykopów, przekopów lub ukopów i wyraża się w m³ gruntu rodzimego.
W wyjątkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby środków transportowych, wydajności sprzętu
mechanicznego lub przy wyraźnym zaznaczeniu w założeniach szczegółowych projektu nasypów,
objętości robót kubaturowych oblicza się z uwzględnieniem współczynników spulchniania lub
zagęszczenia. W przypadku dokonywania pomiarów robót już wykonanych lub w trakcie wykonywania
ilości gruntu obmierza się w stanie spulchnionym na odkładach lub środkach transportowych, a w celu
ustalenia faktycznych objętości robót ziemnych stosuje się współczynniki zmniejszające, zależne od
kategorii gruntu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
1.Ogólne wymagania odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
2.Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
3.Końcowe odbiory robót ziemnych.
Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać:
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- powykonawczą dokumentację rysunków; w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz
z naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków,
- protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. Odbiór końcowy
robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzony protokołem
zawierającym ocenę ostateczną robót i zatwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru
końcowego należy wpisać do dziennika budowy.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.
2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I. Wyd. 4. Arkady,
Warszawa 1989.
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SST 01.03. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.

1. WSTĘP ………………………………………………………………………………………………….
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ …………………………………………………
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST …………………………………..………………………………….
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ……………………………………………………………….
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ……………………..…………………………………………..
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT …………………..……………..…………….
2. MATERIAŁY …………………………………………………………………………………………….
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ………………………………………….
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW …………………………………………
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW …………………………………………………………………
3. SPRZĘT ………………………………………………………………………………………………….
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ……………………………………………
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ………………………………………………………..
4. TRANSPORT ……………………………………………………………………………………………
5. WYKONANIE ROBÓT …………………………………………………………………………………
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ……………………………………………………
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT………………….………………………
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………………………..
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ……………………………………………………………….
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY …………………………….
7. OBMIAR ROBÓT ………………………………………………………………………………………
8. ODBIÓR ROBÓT ……………………………………………………………………………………..
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT …………………………………
8.2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU
9. PRZEPISY ZWIĄZANE …………………………………………………………………………….
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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z kostki
betonowej
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru
robót z kostki betonowej.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z nawierzchni
pod montaż trybun.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.
Ponadto:
-droga-planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,
o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,
-pas drogowy- odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację
drogi i jej urządzeń,
-nawierzchnia drogowa-warstwa ułożona na podłożu gruntowym, służąca do
zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i warstwy
nawierzchniowej /jezdnej/,
-składowisko- miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów z
rozbiórki, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne„
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW
Według SST 00.00 poz 2.1.÷2.4. i 2.6.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
- piasek-kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych
( 5%) , spełniający wymagania PN-B-11113:1996,
- kostki betonowe wibroprasowane 6 cm

.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Według SST 00.00 poz. 2.5.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt:
- -walec wibracyjny samojezdny 7.5 t.
-samochód 5.0 t.
-koparka 0.25 m³
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
5.2.1.

PRACE ROZBIÓRKOWE I PODBUDOWY
Przed ułożeniem nowych nawierzchni należy wykonać demontaż istniejących
nawierzchni betonowych z krawężnikami.
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni powinno być zagęszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205/98 „Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.
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W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nie budowlanych, nie
nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić na piasek lub grunt zastabilizować.

5.2.2.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Kostkę należy układać długością równolegle do długości drogi, na łukach i zakrętach w taki
sposób aby maksymalnie uniknąć docięć.
Kostkę układa się na podsypce cem-piaskowej 1:3 o gr. 5 cm
Szczeliny między kostkami powinny wynosić od 1,5 do 3 mm.
Kostkę należy układać o ok. 1,5 cm powyżej projektowanej niwelety gdyż w czasie wibrowania
podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem a następnie zamieść przy użyciu szczotek
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z kostki nie wolno używać walca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
SST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów
technologicznych.
Ponadto:
-badanie pochylenia nawierzchni - należy przeprowadzać za pomocą niwelatora.
Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0.2 %.
-badanie rzędnych niwelety nawierzchni - należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie
mniejszej niż 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni.Rzędne
wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od założonych więcej niż o ± 1 cm.
-badanie równości nawierzchni - należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły a w
przypadku jego braku,za zgodą Inspektora Nadzoru łatą 4-metrową co najmniejw dziesięciu losowo
wybranych miejscach na każde 500 m² odebranej nawierzchni.Nierówności nie mogą przekraczać 5
mm.
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej nawierzchni.
Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do
wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w
stanie nienaruszonym.
Należy pobrać losowo min. Dwie próbki przy dziennej działce długości 50 m i cztery próbki przy
działce dłuższej.Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki
wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody
Marshalla i wyraża się w procentach.
Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek.
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7. OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Jednostką obmiaru jest:



M2 dla powierzchni nawierzchni
M3 dla podbudowy .

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości,jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN,EN-PN).
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów,wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z
rysunkami i Specyfikacjami.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
8.3.. Dokumenty do odbioru końcowego.
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu.
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
-powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,/w przypadku pozwolenia
budowlanego/,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE

-PN-57/S-06100-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z kostki kamiennej
-PN-57/S-06101-Drogi samochodowe.Nawierzchnia z brukowca.Warunki techniczne
-PN-74/S-96017-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i
betonowych
-PN-59/S-96019-Drogi samochodowe.Nawierzchnie klinkierowe
-PN-58/S-96026-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej
Atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności.
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SST 01.04. MONTAŻ TRYBUN PREFABRYKOWANYCH
1. WSTĘP ………………………………………………………………………………………………….
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ …………………………………………………
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST …………………………………..………………………………….
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ……………………………………………………………….
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT …………………..……………..…………….
2. MATERIAŁY …………………………………………………………………………………………….
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ………………………………………….
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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
montażem trybun prefabrykowanych
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru
robót związanych z montażem trybun prefabrykowanych.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z wykonaniem
montażu trybun
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne„
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW
Według SST 00.00 poz 2.1.÷2.4. i 2.6.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
- prefabrykowane, systemowe trybuny demontowalne
- siedziska z polipropylenu
Siedziska muszą być odporne na wysokie i niskie temperatury nie odkształcać się w czasie upałów i
nie pękać w czasie mrozów
- materiał siedzisk powinien być trudnozapalny

.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Według SST 00.00 poz. 2.5.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Zgodnie z zaleceniami producenta systemu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
SST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów
technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Jednostką obmiaru jest:



M2 dla powierzchni nawierzchni
M3 dla podbudowy .

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
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1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości,jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN,EN-PN).
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów,wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z
rysunkami i Specyfikacjami.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
8.3.. Dokumenty do odbioru końcowego.
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu.
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
-powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,/w przypadku pozwolenia
budowlanego/,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności.
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