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przed sceną

S.S.T. – 00.00.00 Wymagania Ogólne
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego
Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Brachlewo na terenie działki
geodezyjnej nr 41/1, obręb Brachlewo polegająca na budowie sceny plenerowej wraz z
wykonaniem nawierzchni przed sceną
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robót w zakresie robót budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych określonymi poniżej specyfikacjmi:
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić
podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej.
1.3.1. Roboty Tymczasowe
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót
budowlanych zalicza się:.
− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń wraz z tymczasową organizacją
ruchu,
− opłaty/dzierżawy za zajęcie terenu, chodnika itp.,
− zabezpieczenie wejść do budynku,
− montaż i demontaż rusztowań,
− wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw
klejowych i tynkarskich,
1.3.2. Prace Towarzyszące
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:.
− opracowanie dokumentacji robót tymczasowych,
− prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych
odpadów,
− koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów,
− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości,
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− opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań,
− dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót ,
− opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
− opracowanie dokumentacji powykonawczej,
1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
teren

budowy

wraz

ze

wszystkimi

wymaganymi

uzgodnieniami

prawnymi

i

administracyjnymi, ew. lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy, książkę
obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus
komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy,
dróg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów
postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów.
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść
będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową.
Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z
organizacją budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości
będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− BHP,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz

osób

odpowiedzialnych

za

jakość

i

terminowość

wykonania

poszczególnych elementów robót,
− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.
− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
− metodę magazynowania materiałów,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych
elementów robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me
odpowiadają one wymaganiom.
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1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialność

za

prowadzenie

dziennika

budowy

zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.
1.4.4.3. Książka obmiarów
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający
na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót
podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się
je do książki obmiarów.
1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej:
− pozwolenie na budowę,
− protokoły przekazania terenu budowy,
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
− protokoły odbioru robót,
− protokoły z narad i ustaleń,
− korespondencję na budowie.
1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
− zanieczyszczeniem

zbiorników

i

cieków

wodnych

pyłami

lub

substancjami

toksycznymi,
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
− możliwością powstania pożaru.
Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących
o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
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1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni elewacji oraz uzyska
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania
z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na
budowę.
Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia,
o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas

realizacji

robót

Wykonawca

będzie

przestrzegać

przepisów

dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi:
− bariery na obrzeżach rusztowań,
− znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
− prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,
− pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości,
− poręcze zabezpieczające przed upadkiem,
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− wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty,
− odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wspólnego słownika zamówień CPV
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
1.6. Określenia podstawowe
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundament i dach.
Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy
przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej
lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
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Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu
Dokumentacja powykonawcza robót - należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.
Dokumentowanie - sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i
rejestrowania danych
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcą i projektantem.
Etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
upoważniona do koordynowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu
Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/ Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi

stronami,

służący

do

wpisywania

przez

Wykonawcę

obmiaru

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne
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do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika
Nadzór - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki
szczelnej.
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, użytkowe służace rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, śmietniki.
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu
Oferta - oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na
realizację kontraktu.
Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody
badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych
wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych
surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk
technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością
wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków
wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano- montażowych,
dokumentacji technicznej.
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót
Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po
wykonaniu robót podstawowych
Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili
stalowych podtrzymująca deskowanie
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu
Rysunki - oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem
Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane
Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu
powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych
odchyłek
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
Zamawiający - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych
uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy.
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
1.7.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany „Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Brachlewo
na terenie działki geodezyjnej nr 41/1, obręb Brachlewo polegająca na budowie sceny
plenerowej wraz z wykonaniem nawierzchni przed sceną” wykonany przez PRO-EKO Piotr
Łopatowski, ul. Wiślana 1a/9, 83-140 Gniew
1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym
zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych

z wykonywaniem

robót

i

w

sposób

ciągły

będzie

informować

Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
PRO-EKO Piotr Łopatowski
ul. Wiślana 1a/9, 83-140 Gniew

Strona - 12

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Brachlewo na terenie działki geodezyjnej
nr 41/1, obręb Brachlewo polegająca na budowie sceny plenerowej wraz z wykonaniem nawierzchni
przed sceną

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w
specyfikacjach technicznych.
2.1.2. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca

przedstawi

Inspektorowi/Kierownikowi

do

zatwierdzenia,

szczegółowe

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robót.
2.1.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na
liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny
samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą
w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów.
Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących
zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych.
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Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137)
ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej
dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę.
2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.
Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić
Inspektorowi dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli
dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany
produkt do celów budowlanych.
W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez
wykonawcę o dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy
przedstawiony sposób magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych.
Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych
oraz takich których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości.
2.3. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych,
materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć
parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące
w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie
wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać
w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych,
lub uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania
wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości
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robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na
własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń
i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na
własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie
wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów.
2.4. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać
się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza
się składowania

bezpośrednio

pod

napowietrznymi

liniami

elektroenergetycznymi

lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż:
− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,
− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym
30kV,
− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym
110kV,
− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.
Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien
odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na
czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.
Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia,
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia.
Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów
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− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości
nieprzekraczających 10 warstw.
Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań
− 5 m- od stałego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian
obiektu budowlanego.
2.5. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów
Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym
i jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy
sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy
również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji.
2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy

i

złożone

w

miejscu

wskazanym

przez

Inspektora/Kierownika.

Jeśli

Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te,
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem
i niezapłaceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
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 specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/
Kierownika.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/ Kierownika.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Dyrektora, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób
przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków
do transportu drogowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów
technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone
przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową,

wymaganiami

specyfikacji

technicznej,

projektem

organizacji

robót

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę
w czasie określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA
6.1. Próbne miejsca wzorcowe
Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które
roboty wymagają konieczności wykonania próbnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu
takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać miejsca
wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.
Po

wykonaniu

miejsc

wzorcowych

zgodnych

z

wymaganiami

określonymi

w odpowiadających im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy
ocenia poprawność ich wykonana.
Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu
poprzez określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może
przystąpić do wykonania dalszych robót. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej
części robót nie może być niższa od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku
niezgodności pomiędzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek
Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nieniższych niż
miejsce wzorcowe, na własny koszt.
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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/Kierownik może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia

i

sprzęt

badawczy

posiadają

ważną

legalizację,

zostały

prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
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 /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji
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technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora/ Kierownika.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/
Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do
obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają:
certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo
europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego,
deklarację zgodności z:
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi
specyfikacji technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji
technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone.
6.6. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora
/Kierownika /Dyrektora.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności,
podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych
należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w
kierunku ruchu wskazówek zegara),
− przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania
wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość,
− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni
przekrój,
− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,
− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez
średnią szerokość.
Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla
danych robót nie wymagają tego inaczej,
7.3. Dokładność obliczeń
Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do
− liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów)
− jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra
sześciennego)
− trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
− czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót,
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegają następującym etapom odbioru:
− odbiór miejsca wzorcowego
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiorowi częściowemu,
− odbiorowi ostatecznemu,
− odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. 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 /Kierownika.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor/Kierownik.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego 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

nie

wykonania

wyznaczonych

robót

poprawkowych

lub

robót

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 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 dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy
− recepty i ustalenia technologiczne,
− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacją techniczną,
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
specyfikacją techniczną,
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją
techniczną, i dokumentacją projektową,
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
− kopię

mapy

zasadniczej

powstałej

w

wyniku

geodezyjnej

inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.4.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów
w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę
za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) ,
− zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków
Umowy oraz innych dokumentów do niej załączonych.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.
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9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,
poz. 177 z późn. zmianami)
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1409)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz.
883)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wyprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. w sprawie
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. Nr 144,
poz. 1182)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy,

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 953 z późn.
zm.)
7. Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003r., nr 47, poz. 401)
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

szczegółowego

zakresu

dokumentacji

projektowej,

specyfikacji

technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.
Dz.U. z 2013r., poz. 957)
9. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2013r.,
poz. 951)
10. Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003r., nr 47, poz. 401)
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11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126)
12. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137 z

późn. zm.)
13. Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do

transportu drogowego
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S.S.T. – 01.00.00. Utwardzenie nawierzchni
1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania Rozbudowa terenu rekreacyjnosportowego w miejscowości Brachlewo na terenie działki geodezyjnej nr 41/1, obręb
Brachlewo polegająca na budowie sceny plenerowej wraz z wykonaniem nawierzchni przed
sceną
2. Zakres Robót Objętych Szczegółową Specyfikacją Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe:
Roboty ziemne,
Roboty brukarskie
3. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany planowanej inwestycji,
Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych zawarte w
materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach,
Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru
robót budowlano, montażowych i wykończeniowych.
4. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca powinien uzgodnić z Inwestorem następujące zagadnienia:
Sposób prowadzenia robót,
Harmonogram wykonywania robót,
Ewentualna możliwość i sposób korzystania z pomieszczeń socjalnych,
Dostawę energii i wody na budowę.
5. Kostka betonowa.
5.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez
wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na betonową kostkę
brukową.
5.1 Wygląd zewnętrzny
-Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
-Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 [mm].
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5.2. Wymiary kostki brukowej;
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
5.3. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych.
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykochemiczne określone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych

6. Obrzeża.
6.1. Zastosowane obrzeża.
Przed ułożeniem nawierzchni z kostki osadzone zostaną obrzeża betonowe ograniczające
utwardzony teren. Stosować obrzeża dedykowane kostce brukowej, z której wykonane
zostanie utwardzenie. Wymiary obrzeży 8/30/100 [cm]
6.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
b) sprawdzenie wymiarów:
Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe obrzeży:
• na długości ± 8 [mm]
• na wysokości ± 3 [mm]
• na szerokości ± 3 [mm]
a) Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży.
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Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w plamie od linii projektowej wynosi 1 [cm] na każde
100 [m] ustawionego obrzeża.
b) Dopuszczalne odchylenie niwelety.
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej
może wynosić 1 [cm] na każde 100 [m] badanego niwelacją ciągu obrzeży. Równość górnej
powierzchni obrzeży. Równość górnej powierzchni obrzeży sprawdza się przez położenie w
dwóch punktach, na każde 100 [m] obrzeży 3-metrowa łata. Prześwit pomiędzy górną
powierzchnią obrzeży i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 [cm].
c) Dokładność wypełnienia spoin.
Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego obrzeża. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

6.2. Składowanie.
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5
[cm], szerokości 5 [cm] i długości minimum 5 [cm] większej niż szerokość obrzeża.
7. Roboty budowlane.
7.1. Roboty brukarskie.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2
do 3 [mm]. Kostkę należy układać ok. 1.5 [cm] wyżej od projektowanej niwelety placu,
ponieważ podczas wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostek spoiny
pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
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nawierzchni pod altaną rekreacyjną. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny
materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię.
7.2. Obrzeża.
7.2.1. Podłoże lub podsypka.
Podłoże pod ustawienie obrzeży może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 [cm] po zagęszczeniu. Podsypkę
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z
polewaniem wodą.
7.2.2. Ustawienie obrzeży.
Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem,
żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczać szerokości 1 [cm]. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowąpiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
8. Zasady Kontroli Jakości Robót
8.1. Kostka brukowa
Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru sprawdzi betonową kostkę brukową pod
kątem:
Wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu,
Kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 [mm] przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża
i zamierzenia odchyłek z dokładnością do 1 [mm],
Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty dotyczące:
Posiadania atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych,
Wyniki bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania
wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 [m2] powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać na każde 150 [m2] utwardzenia.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją. Sprawdzenie nierówności
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nawierzchni należy przeprowadzać, co najmniej raz na każde 150 [m2] ułożonego placu i
miejscach wątpliwych. Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie może
przekroczyć 1,0 [cm]. Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez
niwelację, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej
niwelety placu w punktach załamania niwelety nie powinny przekraczać +/- 3.0 [cm].
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą,
co najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie
rzadziej, niż co 50 [m]. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %.
8.2. Obrzeża
Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru sprawdzi obrzeża pod kątem:
Wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu,
Kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 [mm] przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża
i zamierzenia odchyłek z dokładnością do 1 [mm],
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokości wykopu wynosi ± 2 [cm]. Sprawdzanie podsypki w zakresie grubości i
wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą
przekraczać ± 1 [cm]. Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża przy dopuszczalnych
odchyleniach:
Linia obrzeży w planie może wynosić ± 2 [cm] na każde 100 [m] długości obrzeża,
Niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 [cm] na każde 100 [m]
długości obrzeża
9. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty uznaje się za zgodne z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały wynik pozytywny.
Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:
a) odbiór ostateczny – po wykonaniu zakresu robót wyznaczonego przez zamawiającego,
b) odbiór pogwarancyjny – w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji,
Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca.
Termin usuwania wad wynosi:
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a) bezzwłocznie w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenia bezpieczeństwa,
b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru o zaistniałych
wadach.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy
licząc od dnia odbioru ostatecznego.
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S.S.T. – 02.00.00. Scena plenerowa
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania Rozbudowa terenu rekreacyjnosportowego w miejscowości Brachlewo na terenie działki geodezyjnej nr 41/1, obręb
Brachlewo polegająca na budowie sceny plenerowej wraz z wykonaniem nawierzchni przed
sceną
1.2. Zakres stosowania.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych w Szczegółowej Specyfikacji technicznej.
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje obudowę altany rekreacyjnej.
Uwaga: rozwiązania techniczne dotyczące sposobu obudowy altany rekreacyjnej podano w
dokumentacji projektowej. Przyjęte przez wykonawcę rozwiązania nie mogą odbiegać w
sposób istotny od przedstawionych na rysunkach i wymagają akceptacji zamawiającego.
2. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:
Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją
ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk
Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 [mm] – dla grubości do 38 [mm]
10 [mm] – dla grubości do 75 [mm]
b) boków 10 [mm] – dla szerokości do 75 [mm]
5 [mm] – dla szerokości > 250 [mm]
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
PRO-EKO Piotr Łopatowski
ul. Wiślana 1a/9, 83-140 Gniew

Strona - 34

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Brachlewo na terenie działki geodezyjnej
nr 41/1, obręb Brachlewo polegająca na budowie sceny plenerowej wraz z wykonaniem nawierzchni
przed sceną

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 [mm] lub do –20 [mm] dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 [mm] lub do –1 [mm]
– w grubości: do +1 [mm] lub do –1 [mm]
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
· dla łat o grubości do 50 [mm]:
– w grubości: +1 [mm] i –1 [mm] dla 20% ilości
– w szerokości: +2 [mm] i –1 [mm] dla 20% ilości
· dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 [mm] i –1 [mm] dla 20% ilości
– w grubości: +2 [mm] i –1 [mm] dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż
+3 [mm] i –2 [mm].
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 [mm]
i –2 [mm].
2.2. Łączniki
Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
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Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji.
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 [cm].
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych

pomieszczeniach

magazynowych,

zabezpieczających

przed

działaniem

czynników atmosferycznych.
Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki przeznaczone
do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów z
ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
3. Sprzęt.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z
dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
5. Wykonywanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Konstrukcja nośna sceny – z drewna konstrukcyjnego K27, impregnowanego o wilgotności
ok. 15% (norma PN-84/D-04150).
Fundamenty
Fundamenty w postaci stóp żelbetowych o przekroju 50x50 [cm], posadowionych -1,00 [m]
poniżej poziomu terenu. Fundamenty należy formować z betonu C20/25 na warstwie chudego
betonu C8/10 o grubości 0,10 [m]. Zbrojenie ław w postaci siatki i zbrojenia pionowego.
Stopy fundamentowe należy posadowić wyłącznie na gruncie rodzimym, a wszelkie
uzupełnienia podłoża wykonać przy użyciu chudego betonu.
Łączenie fundamentu ze słupem ramy nośnej za pomocą gotowych łączników podstawy
słupa, cynkowanych ogniowo metodą zanurzeniową i dopuszczonych do stosowania na
zewnątrz. Łącznik o wymiarach: 160x120x70 [mm]. Zatopienie w betonie 25 [cm]. Łączniki
należy zakotwić w stopnie betonowej, łączenie ze słupem – poprzez sworznie ściągane
śrubami po obu stronach słupa. Widok gotowego łącznika podstawy słupa
Rama nośna
Słupy R1 – o przekroju 16x16 [cm] i wysokości ok. 0,38 [m], w rozstawie co 2,40 [m],
zwieńczone ryglem R2 – 16x20 [cm] długości 2,96 [m]. Ilość ram – 3 [szt.]
Podest
Konstrukcja podestu – z belek o przekroju 8x16 [cm] w rozstawie co 57,6 [cm]. Podest
wykonać na ramach jako sztywną ramę poziomą, na której ułoży się legary i deski
kompozytowe stanowiące podłogę sceny.
Podłoga sceny – wg technologii WPC (Wood Plastic Composite), z desek kompozytowych
ułożonych na legarach. Do wykonania podłogi należy użyć desek szlifowanych, dwustronnie
ryflowanych, o przekroju ok. 24x145 [mm]. Deski należy ułożyć na legarach kompozytowych
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o przekroju ok. 35x40 [mm] ułożonych w rozstawie co 35 [cm] (rozstaw zalecany dla desek o
wymiarach ok. 24x145x2400 [mm], w przypadku użycia desek o innych parametrach należy
sprawdzić dedykowany rozstaw legarów. Łączenie legarów z podestem poprzez przykręcenie
kotwami, stosować należy łączniki i metody mocowań zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta. Zaleca się stosowanie desek o długości sceny: 3,00 [m], w przypadku braku
potrzebnych długości deski należy łączyć odpowiednimi łącznikami dedykowanymi do płyt
WPC. Deski i legary łączyć na długości w taki sposób aby nie stosować bardzo krótkich
odcinków, nie spełniających wymagań wytrzymałościowych jak i estetycznych. Kolor drewna
– jasny brąz.
Deski ułożyć z zachowaniem szczelin umożliwiających odprowadzenie wód opadowych z
powierzchni sceny.
Obudowa
Obudowa sceny z desek ozdobnych pióro wpust grubości ok. ≠20 [mm] mocowanych do
ramy podestu (u góry) i belek O1 o przekroju 50x150 [mm] mocowanych pomiędzy słupami
S1 (u dołu). Należy stosować deski suche strugane na sucho (heblowane) do zastosowania
elewacyjnego (zewnętrznego). Deski układać w pionie. Na zakończeniu deskowania
zamontować drewnianą kantówkę o przekroju 6x15 [cm]. Kantówki zamocować do
istniejących słupów elementami łącznikowymi typu DMX. W miejscu łączenia zastosować
drewniane listwy wykończające. Kolor drewna – jasny brąz.
Deski zakupić jako projekt gotowy z drewna impregnowanego i lakierowanego o wilgotności
ok. 15% (norma PN-84/D-04150).
Balustrada
Słupki S1 – o przekroju 12x12 [cm] i wysokości ok. 1,16 [m], w rozstawie co 2,42 [m] i 1,42
[m]. Poręcz balustrady B1 o przekroju – 10x5 [cm] długości ok. 2,30 [m] i ok. 1,30 [m]
mocowana do słupków. Wypełnienie przęsła pod poręczą (panel) – w postaci dwóch desek
drewnianych ≠25 [mm] o wymiarach 15x230 [cm] i 15x130 [cm]. Drewno do wykonania
balustrady zakupić jako elementy gotowe z drewna impregnowanego i lakierowanego o
wilgotności ok. 15% (norma PN-84/D-04150). Kolor drewna – jasny brąz.
Schody zewnętrzne
Schody prowadzące na scenę – drewniane, policzkowe z deskami wpuszczanymi, otwarte.
Dopuszcza się wykonanie schodów drewnianych w innej konstrukcji np. stopnie zamocowane
do wyciętych odpowiednio desek nośnych. Szerokość schodów ok. 1,30 [m] (1,20[m]
pomiędzy deskami policzkowymi). Ilość stopni – 4 [szt.]. Stopnie z desek ≠32 [mm]
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szerokości ok. 26 [cm] i długości ok. 1,24 [m], deski zakupić jako projekt gotowy z drewna
impregnowanego i lakierowanego o wilgotności ok. 15% (norma PN-84/D-04150).
Balustrada schodów – obustronna, słupki o przekroju 3x12 [cm] mocowane do desek
policzkowych, poręcz o przekroju 3x10 [cm] mocowana do słupków. Wypełnienie balustrady
w postaci w postaci dwóch desek drewnianych ≠25 [mm] o wymiarach 15x160 [cm]. Drewno
do wykonania balustrady zakupić jako elementy gotowe z drewna impregnowanego i
lakierowanego o wilgotności ok. 15% (norma PN-84/D-04150). Kolor drewna – jasny brąz.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami

Specyfikacji

Technicznych,

projektem

organizacji

robót

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją
techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1
[mm]. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od
projektowanych więcej jak 0,5 [cm].
Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek
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do 2 [cm] w osiach rozstawu belek
– w długości elementu do 20 [mm]
– w odległości między węzłami do 5 [mm]
– w wysokości do 10 [mm].
Rozstaw i przekrój belek powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w odchyleniu od poziomu do 2 [mm] na 1 [m] długości.
Deskowanie
- Każda deska powinna być przybita do słupów dwoma gwoździami. Wilgotność desek ok.
15%, szerokość 14 [cm]. Deski należy układać „na pióro" i „wpust". Szczeliny między
deskami nie powinny być większe niż 2 [mm]. Nie dopuszcza się w deskach otworów po
sękach o średnicy większej jak 20 [mm].
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony, od strony
widocznej impregnowana impregnatem koloryzującym.
Malowanie preparatem impregnującym do drewna:
Metoda powierzchniowa:
stosować w postaci 30% roztworu wodnego,
impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metodą
kilkukrotnego smarowania pędzlem, natrysku lub kilkugodzinnego moczenia,
przygotowanie roztworu: zawartość opakowania rozpuścić w ciepłej wodzie według
proporcji: 1,2 kg w ok. 2,8 litra, 5 kg w ok. 11,7 litra, 20 kg w ok. 47 litrach - nanieść
minimum 200 g soli na 1 m2 powierzchni drewna,
przykładowe czasy kąpieli drewna (przekrój – minimalny czas): 2 cm – 0,5 h; 6 cm –
4,5 h; 14 cm – 24 h.
Metoda ciśnieniowa:
stosować w postaci 10% roztworu wodnego,
impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione,
wprowadzić minimum 40 kg soli na 1 m3 drewna,
po zabiegu materiał pozostawić w przewiewnym, zadaszonym miejscu w celu
uzyskania przez drewno wymaganej wilgotności.
6. Kontrola jakości robót.
6.1.Ogólne zasady
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:
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a) zgodności z dokumentacja i przepisami,
b) poprawnego montażu, c) kompletności wyposażenia.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych robót
zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru
robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.
8. Odbiór robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest wykonanie montażu urządzeń, potwierdzone odpowiednim odbiorem
robót.
10. Przepisy związane.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
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