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CZĘŚĆ OPISOWA
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
Zamierzenie budowlane dotyczy kompleksowego wykonania budowy altany
rekreacyjnej.
1. Wytyczne dla działki budowlanej przeznaczonej pod budowę typowej altany
rekreacyjnej.
Lokalizacja przedmiotowej typowej altany rekreacyjnej przewidziana jest dla działki
budowlanej z zastrzeżeniem, że łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać
dwóch na każde 500,00 m² powierzchni działki, przy czym zgodnie z Prawem Budowlanym
art. 29 ust. 1 pkt. 2d nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót
budowlanych.
2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia.
Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia
budowlanego przewiduje się występowanie następujących zagrożeń:
1. Narażenie na działanie piły mechanicznej.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: ścinanie drzew, karczowanie pni, docinanie
desek i elementów więźby dachowej. Skala zagrożenia: duża.
2. Bezośrednie narażenie na przysypanie.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: wykopy i zasypywanie wykopów. Skala
zagrożenia: duża.
3. Narażenie na działanie wszelkiego rodzaju szlifierek.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Przygotowanie zbrojenia na stopy, belki
podwalinowe. Skala zagrożenia: duża.
4. Narażenie na upadek z wysokości, spadające materiały lub narzedzia.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Więźba i pokrycie dachowe. Skala zagrożenia:
duża.
5. Możliwość zawalenia jak rownież praca na wysokości.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Więźba i pokrycie dachowe. Skala zagrożenia:
średnia.
6. Możliwość upadku z wysokości oraz skaleczenia blachą.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Pokrycie dachu gontem, montaż rynien, rur
spustowych. Skala zagrożenia: duża.
7. Upadek z wysokości.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Więźba i pokrycie dachowe. Skala zagrożenia:
duża.
8. Narażenie na skaleczenie.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace wykończeniowe, prace stolarskie. Skala
zagrożenia: mała.
9. Niebezpieczeństwo wybuchu.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Praca z gazami spawalniczymi: przy zbrojeniu,
Skala zagrożenia: duża.
10. Przygniecenie, okaleczenie i inne zagrożenia.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy użyciu: koparek. Skala zagrożenia:
duża.

11. Porażenie prądem oraz niebezpieczeństwo spowodowane częściami
wirującymi.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy urobku masy betonowej (betoniarki).
Skala zagrożenia: duża.
3. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Pracownicy przystępujący do realizacji posiadają:
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,
- niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a także posługiwania
się wymaganym sprzętem ochronnym,
- właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badań
profilaktycznych.
Pracownicy będą objęci: szkoleniem wstępnym i szkoleniem na stanowisku pracy.
Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie b.h.p.
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy:
Pracownik – świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zajściu
bezpośredniego przełożonego, który:
- podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (zabezpiecza miejsce
wystąpienia zagrożenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwłocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym,
zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie
skutki.
Kierownik budowy dokonuje zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztą
lub telefonicznie.
Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. bhp i przedstawiciel załogi bada
okoliczności oraz przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej,
przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi
stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z
przepisów bhp, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych
zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie.
4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Wszelkie środki organizacyjne i techniczne powinny być zapewnione przez
kierownictwo budowy zgodnie z obowiązującymi ustawami określającymi szczegółowo
warunki bezpiecznej pracy na budowie. Kierownictwo w szczególny sposób powinno zadbać
o drogi ewakuacyjne, przeciwpożarowe aby móc wydostać się w razie zagrożenia z terenu
budowy. Kierownictwo powinno zapewnić bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek
ratowniczych na miejsce ewentualnego zagrożenia. Na terenie budowy powinna być
opracowana sprawna i bezkolizyjna komunikacja z każdym obiektem i magazynem
znajdującym się na terenie inwestycji.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych.

Wykopy należy ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. Skarpy,
po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy
wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdywać się
w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych
przy wykopach powinien się odbywać poza klinem odłamu gruntu. W samochodach
wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami publicznymi należy
umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy.
Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co
najmniej 0,6m poza klinem odłamu. Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno
dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który ładowany jest
urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu.
Ziemię pozyskaną z wykopów pod fundamenty należy wykorzystać do niwelacji
terenu lub wywieźć poza teren budowy w miejsce wyznaczone do tego celu.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót zbrojarskich.
Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione pod zadaszeniem
chroniącym przed opadami atmosferycznymi. Stoły i maszyny należy trwale przytwierdzić do
podłoża – podłoże utwardzić.
Poszczególne elementy zbrojenia lub stal składować na podkładach drewnianych lub
utwardzonym placu. Maszyny zaopatrzyć w instrukcje obsługi i bhp. Cięcie prętów przy
użyciu szlifierek kątowych powinno odbywać się po zabezpieczeniu pracownika w okulary i
rękawice ochronne. W czasie montażu zbrojenia elementów przylegających do zewnętrznej
krawędzi budynku zbrojarze powinni być zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa i linki
asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za pomocą dźwigów powinny być zawieszone
stabilnie i zabezpieczone przed przesunięciem.
Sposoby bezpiecznego wykonywania prac ślusarskich.
Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą bez luźnych i
zwisających elementów, włosy muszą być przykryte beretem lub czapką; na nogach buty
robocze i, w zależności od potrzeb, na rękach rękawice ochronne. W pomieszczeniu powinna
znajdować się prawidłowo wyposażona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni posiadać
umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Maszyny zaopatrzyć w instrukcje obsługi i bhp.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ciesielskich i impregnacyjnych.
1. Prace z drabin przystawnych można wykonywać tylko do wysokości 3m.
2. Ręczne podawanie w pionie materiałów długich jest dozwolone tylko do wysokości 3m.
3. Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno do cięcia powinno być unieruchomione.
4. Stosować piłę tarczową stacjonarną można tylko wówczas, gdy jest ona dobrze ustawiona,
prawidłowo podłączona oraz ma właściwie założone osłony i klin rozszczepialny.
5. Kolejność rozbiórki poszczególnych elementów deskowania ustala mistrz lub kierownik
robót.
6. Rozbiórkę deskowania należy wykonywać ostrożnie, w sposób zabezpieczający przed
możliwością zawalenia się deskowania, runięcia podtrzymujących deskowań lub konstrukcji
usztywniających.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót betonowych i żelbetowych.
Przy dostarczaniu masy betonowej urządzeniami transportowymi punkt zsypu
powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające przed stoczeniem się. Pojemniki do
transportu masy betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwierane zabezpieczone
przed przypadkowym rozładunkiem. Opróżnianie pojemnika należy dokonywać stopniowo
i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie
może być dokonywane z wysokości większej niż 1m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót montażowych.
Urządzenia dźwignicowe stosowane do montażu muszą posiadać odbiór przez Dozór
Techniczny, posiadać książkę pracy sprzętu, trwałe oznaczenie dźwigu, używane zawiesina
montażowe atest i podany udźwig.
W czasie przemieszczania elementów konstrukcyjnych stosować linki kierunkowe.
Miejsce montażu wygrodzić taśmą ostrzegawczą oznaczając tym samym strefę niebezpieczną,
ustawić tablice informacyjne i ostrzegawcze.
Maszyny, narzędzia i sprzęt
Maszyny, narzędzia i sprzęt spełniają wymogi BHP, a w szczególności wszelkie
osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione o
certyfikacji na znak bezpieczeństwa są z tym znakiem, a pozostałe posiadają Deklarację
Zgodności z Polskimi Normami.
Rusztowania
Rusztowania dopuszczone do stosowania muszą być zgodne z Polską Normą. Po
każdym ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy.
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OPIS ARCHITEKTONIOCZNO – BUDOWLANY TYPOWEJ
ALTANY REKREACYJNEJ
I. DANE OGÓLNE.
Inwestor:
Gmina Stąporków
ul. M.J. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
TEMAT OPRACOWANIA.
Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy typowej altany
rekreacyjnej.
PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej.
Informacje uzyskane od inwestora o projektowanej inwestycji.
CEL OPRACOWANIA.
W związku z zamierzoną budową typowej altany rekreacyjnej opracowano
dokumentację projektową.
LOKALIZACJA.
Lokalizacja przedmiotowej typowej altany rekreacyjnej przewidziana jest dla działki
budowlanej, (która posiada dostęp do drogi publicznej) z zastrzeżeniem, że łączna liczba
wolnostojących altan o powierzchni zabudowy do 35,00 m² na działce nie może przekraczać
dwóch na każde 500,00 m² powierzchni działki, przy czym zgodnie z Prawem Budowlanym
art. 29 ust. 1 pkt. 2d nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót
budowlanych.

II. OPIS TECHNICZNY
2.1. Dane o projektowanej budowie typowej altany rekreacyjnej
Typowa altana rekreacyjna, konstrukcji drewnianej z dachem czterospadowym, z
wypełnieniem ściankami (panelami) ażurowymi pomiędzy słupami. Załącznik nr 1
przedstawia przekrój altany z nawierzchnią - kostką betonową oraz rysunki rzutu: przyziemia
altany, dachu, więźby dachowej, fundamentów oraz elewacji.
2.2. Charakterystyczne parametry techniczne
POW. PROJEKTOWANEGO ALTANY
WYSOKOŚĆ DO KALENICY:
WYSOKOŚĆ DO OKAPU:
SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ:
KĄT NACHYLENIA POŁACI DACHOWYCH:
2.3. Konstrukcja altany

- 24,50 m2
- 3,80 m
- 2,555 m
- 3,50 x 7,00 m
- 25°

Projektowana altana o wymiarach 3,50 m x 7,00 m,
o konstrukcji drewnianej:
- stopy fundamentowe 40x40cm;
- słupy 14x14 cm, kotwione do ścian fundamentowych;
- dach czterospadowy o kącie nachylenia połaci 25°; kryta gontem bitumicznym; więźba
dachowa drewniana:
- murłata 12x12cm
- krokiew 7x14cm
- jętki 5x14cm
- łaty 4x5cm
- kontrłaty 4x3cm.
2.4. Warunki lokalizacyjne
Altanę należy zlokalizować na działce z zapewnioną obsługą komunikacyjną.
Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić stosownie do jej przeznaczenia i
sposobu zabudowy stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i
przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których
korzystają osoby niepełnosprawne. Na działce należy również przewidzieć miejsce na
pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych uwzględnieniem ich
segregacji.
Posadowienie altany należy dostosować do warunków terenowych i gruntowych.
Projektuje się, że altana zostanie posadowiona za pomocą fundamentów na podsypce z piasku
stabilizowanego o grubości min. 0,5m z jednoczesnym jego zagęszczeniem lub wylewce z
chudego betonu o grubości 0,1m. Nośność gruntu pod fundamentami nie mniej niż 0,15MPa.
Należy sprawdzić czy poziom wód gruntowych jest poniżej posadowienia fundamentów.
Projektowana altana należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, do której należy się
zastosować.
Odprowadzenie wód deszczowych za pomocą rynien i rur spustowych
powierzchniowo na obszar własnej działki.
2.5. Rozwiązania materiałowe.
2.5.1. Fundamenty
Stopy fundamentowe (pod słupy wiaty) betonowe (beton C20/25) zbrojone siatką 12 co
10 cm, ze stali klasy A-III (34GS). Fundamenty posadowione bezpośrednio na gruncie
nośnym poniżej przemarzania, na warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości
średnio 10 cm lub na podsypce z piasku stabilizowanego o grubości min. 0,5m.
2.5.2. Ściany.
Ściany fundamentowe warstwowe wylewane z betonu C20/25 w szalunkach lub
murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.
2.5.4. Dach.
Dach czterospadowy, symetryczny o kącie pochylenia połaci dachowej 35° kryty
gontem bitumicznym w kolorze ustalonym przez Inwestora. Konstrukcja dachu drewniana
(wg rysunku konstrukcji). Deskowanie pełne na całej powierzchni dachu malowane
impregnatem w kolorze konstrukcji drewna. Konstrukcja dachu w postaci więźby drewnianej
- krokwie w rozstawie co ok 90 cm z podparciem krokwi na murłatach o przekroju 12x12cm.

Elementy więźby dachowej należy zaimpregnować przed wbudowaniem do granicy
trudnozapalności poprzez 2-krotne smarowanie 10% roztworem wodnym preparatu "Soltox
R-12" lub preparatem "Fobos M-2" poprzez 4-krotne smarowanie. Elementy konstrukcji
widoczne na zewnątrz malować środkiem impregnacyjno - koloryzującym. Wszystkie
obróbki blacharskie należy wykonać z blach płaskich ocynkowanych i malowanych z
zachowaniem parametrów i kolorów dachowych. Grubości blach dostosować do rodzaju
wykonywanej obróbki.
2.5.5. Posadzki
Posadzka – kostka betonowa grubości 6,0 cm na podbudowie:
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm;
- podbudowa z kruszywa gr.10 cm;
- warstwa odsączająca z piasku gr. 25cm.
3. Uwagi końcowe.
Nadzór nad robotami budowlanymi winien sprawować kierownik robót. Wszelkie
zmiany materiałowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu należy uzgodnić z jednostką
autorską w ramach nadzoru autorskiego.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać wymagane
przepisami atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczalności.
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TYPOWA ALTANA REKREACYJNA

SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Obiekt: TYPOWA ALTANA REKREACYJNA

Inwestor:

Gmina Stąporków
ul. M.J. Piłsudskiego 132A
26 – 220 Stąporków

Nr kodu CPV: 45000000 – 7 – Roboty budowlane
45111200 Przygotowanie terenu pod budowę roboty
ziemne
45422000 - Konstrukcje drewniane
45261100 - 5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
4526121 -7 Pokrycie dachu dachówką bitumiczną
45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni,
z wyjątkiem dróg

1

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Typowa altana rekreacyjna
Inwestor: Gmina Stąporków, ul. M.J. Piłsudskiego 132 A, 26 – 220 Stąporków

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

BUDOWA TYPOWEJ ALTANY REKREACYJNEJ
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych
specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane
w ramach zadania budowy „Typowej altany rekreacyjnej”
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
na podstawi doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.Charakterystyka inwestycji
1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji
Projektuje się budowę typowej altany rekreacyjnej, konstrukcji drewnianej. Lokalizacja
przedmiotowej typowej altany rekreacyjnej przewidziana jest dla działki budowlanej, (która
posiada dostęp do drogi publicznej) z zastrzeżeniem, że łączna liczba wolnostojących altan o
powierzchni zabudowy do 35,00 m² na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500,00 m²
powierzchni działki, przy czym zgodnie z Prawem Budowlanym art. 29 ust. 1 pkt. 2d nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami
szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV).
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
obejmujących budowę altany:
- przygotowania terenu pod budowę,
- dostawę elementów drewnianych altany oraz pokrycia dachowego,
- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów pod fundamenty,
- wykonanie fundamentów,
- wykonanie altany wg projektu.

2. PROWADZENIE ROBÓT
2.1.Ogolne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,
harmonogramem robót za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
- dokładne wytyczenie w terenie,
- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi zgodnie
z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.
Wykonawca pokrywa koszty;
- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów
- wszelkie inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy.
2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy.
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia
budowy zgodnie z warunkami przetargu.
2.3. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego
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Dokumentacja projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków
Zamówienia Publicznego umożliwia opracowanie oferty.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji.
Podstawę do realizacji robót stanowią:
- dokumentacja projektowa budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym
- specyfikacje techniczne – wymagania ogólne –ST00
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowy oraz
dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw
2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz
dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną
Dokumentacją
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót .
Wykonawca przed przystąpieniem do robót wygrodzi teren budowy.
2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania
robót 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 własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
2.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 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.
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod
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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.
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót,
które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.:
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie
stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który
mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
2.11.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia
używane do prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas
trwania robót, do momentu odbioru końcowego.
2.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są
w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość
wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie
przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły
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będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne
konieczne dokumenty.

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
3.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. Wszystkie materiały i urządzenia powinny
spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.
3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez
Wykonawcę.

4. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w ST. Liczba i wydajność sprzętu biedzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umową. 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. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

5. TRANSPORT
Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie
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odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mnogą być użyte przez Wykonawcę
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7.1. 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,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów
oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
7.2. 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 że wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 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.
7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
7.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
7.5. 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. 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 projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
7.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 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.
2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 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.
3/ 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.
4/ Produkty przemysłowe musza 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 Nadzoru.
5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7.7. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się :
(1) Dziennik Budowy
1/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.
2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 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 imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
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3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- 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, zgłoszenia i daty odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Rejestr Obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
(3) 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. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące
dokumenty:
- pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły narad i ustaleń
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je
zgodnie z dokumentacja projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo według linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej.
8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość.
8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie wymaganiami ST.
8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST.
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane 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
przez cały okres trwania robót.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 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. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Rodzaje odbiorów robot
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi końcowemu.
c) odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2. 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 do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 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
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komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy 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 Nadzoru. 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, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umownych.
9.4. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.
PZJ.
8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
9.5.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad i ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
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z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny jest za
jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną ,specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

10. PODSTAWA PŁATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogólne
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1. Normy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce
normami i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego
asortymentu robót są wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepisów należą:
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U.
nr 80 poz. 717 z 2004).
• Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1998 nr 140 poz. 906
z poprawkami ).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych,
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.
U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).
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•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113 poz.728).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji
towarów (Dz. U. 1998 nr 17 poz.219).
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627
z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80/2003) z późniejszymi zmianami.
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157)
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
poz.163) z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów
oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 ,poz.48m.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót oraz programu użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz.2072)
• 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 zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz
z późniejszymi zmianami).
Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione
w poszczególnych specyfikacjach technicznych.
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Betonowe obrzeża chodnikowe
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ustawieniem betonowych
obrzeży chodnikowych, a prowadzonych w ramach budowy „Typowej altany rekreacyjnej”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowych obrzeży chodnikowych dla wybiegów wokół obiektów sportowych.
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
• wykonaniem podsypki piaskowej,
• wykonaniem ław betonowych,
• ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są:
• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775- 03/01 [8],
• żwir lub piasek do wykonania ław,
• cement wg PN-B-19701 [7],
• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
• obrzeże niskie - On,
• obrzeże wysokie - Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
obrzeża dzieli się na:
• gatunek 1 - G1,
• gatunek 2 - G2.
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tabeli.
Wymiary obrzeży
Rodzaj obrzeża
długość [l]
szerokość [b]
wysokość [h]
promień [r]
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75,00
100,00
75,00
90,00
100,00

On
Ow

Rodzaj wymiaru
l
b,h

6,00
6,00
8,00
8,00
8,00

20,00
20,00
30,00
24,00
30,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Dopuszczalna odchyłka [m]
gatunek 1
gatunek 2
± 8,00
± 12,00
± 3,00
± 3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych
w poniższej tabeli.
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm]
Ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)
Szczerby i
Ograniczających pozostałe powierzchnie:
uszkodzenia
- liczba (max.)
krawędzi oraz naroży
- długość (max. mm)
- głębokość (max. mm)

Dopuszczalna wielkość wad
i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
2,0
3,0
niedopuszczalne

2,0
20,0
6,0

2,0
40,0
10,0

2.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek oraz
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr. 2,5cm, szer. 5cm, dł. min. 5cm większa
niż szerokość obrzeża.
2.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.6. Materiały na ławę oraz do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty związane z ustawieniem obrzeży chodnikowych wykonuje się ręcznie przy
zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
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4.1. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę betonową) należy wykonywać zgodnie z PN-B- 06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.2. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława betonowa) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5cm po zagęszczeniu.
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie
z polewaniem wodą.
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 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 m. Należy wypełnić je piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz przedstawić wyniki tych
badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu, zgodnie z wymaganiami w powyższej tablicy. Pomiary długości i głębokości
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do
1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.2. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
• koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5,
• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
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- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości
obrzeża,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:
• wykonane koryto,
• wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie koryta,
• rozścielenie i ubicie podsypki,
• ustawienie obrzeża,
• wypełnienie spoin,
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
• wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr
i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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Nawierzchnia z kostki brukowej
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ułożeniem nawierzchni z kostki
brukowej, a prowadzonych w ramach budowy „Typowej altany rekreacyjnej”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych
z wykonaniem nawierzchni komunikacji z betonowej kostki brukowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
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 oraz proste, wklęśnięcia
nie powinny przekraczać:
• 2mm, dla kostek o grubości ≤ 80mm,
• 3mm, dla kostek o grubości > 80mm.
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
• 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
• na długości ± 3mm,
• na szerokości ± 3mm,
• na grubości ± 5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz
brązowy.
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być
mniejsza niż 60 MPa.
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Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosić nie więcej niż 5%.
Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:
• próbka nie wykazuje pęknięć,
• strata masy nie przekracza 5%,
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych nie jest większe niż 20%.
Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosić nie więcej niż 4mm.
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy
nie niższej niż ‘32,5’. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.
Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.
Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250.
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów oraz
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury oraz działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli
powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
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Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek
brukowych należy przygotować zgodnie ze SST-03 Podbudowy pod nawierzchnie.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować obrzeża
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane
przez Inżyniera.
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych oraz
przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana
do ruchu.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2 niniejszej specyfikacji. Niezależnie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 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).
6.2. Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją
projektową i odpowiednimi SST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5 niniejszej
specyfikacji.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg
pkt. 5 SST:
• pomierzenie szerokości spoin,
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać ± 1cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±
5cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±
1,0cm.
6.4. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt. 6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 były
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR ROBÓT
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Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
pkt.6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:
• przygotowanie podłoża,
• ewentualnie wykonanie podbudowy,
• wykonanie podsypki,
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie podsypki,
• ułożenie i ubicie kostki,
• wypełnienie spoin,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata.

24

ST – 02 ALTANA REKREACYJNA

25

WYMAGANIA OGÓLNE
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne, odnosi się do
wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących robót budowlanych
obejmujących budowę „Typowej altany rekreacyjnej”.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być
przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu z dokumentacją
projektową i przepisami Prawa Budowlanego. ST określa wymagania wspólne dla wszystkich
elementów robót. Specyfikacja swoim zakresem obejmuje niżej wymienione prace:
- Roboty budowlane
- Roboty wykończeniowe
1.2 Organizacja robot.
- przekazanie placu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami
prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający udostępni na zasadach ogólnie obowiązujących
pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy oraz umożliwi korzystanie dla celów budowy
z instalacji sieci wod-kan i energii elektrycznej.
1.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub właściciela
obiektu w przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji.
1.4. Ochrona Środowiska.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i normatywów z zakresu
ochrony środowiska na placu budowy i przyległego terenem.
Winien on unikać podczas robot działań powodujących zanieczyszczenie powietrza, wód
gruntowych, nadmiernego hałasu itd..
1.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p. pożarowej na budowie.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionym pracownikom właściwe warunki
bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu winien on dostarczyć na budowę odpowiednie
wyposażenie przeciwpożarowe ochronne oraz inne urządzenia zapewniające bezpieczne
wykonywanie pracy.
Plan BIOZ
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BiOZ (plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia) na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia".
Plan ten należy dołączyć do projektu obejmującego przedmiot zamówienia. Plan BiOZ należy
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 .06.2003 Dz. U. Nr 120
póz. 1126, 06.02.2003, Dz. U. Nr 47 póz. 401 26.09.1997, Dz. U. Nr 169 póz. 1650 (Minister
Pracy i Polityki Socjalnej)
1.6. Materiały. Właściwości wyrobów budowlanych.
Przy wykonywaniu robot budowlanych mają być stosowane materiały wykazane w
projekcie, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru w uzgodnionym
terminie określone prawem certyfikaty materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby
wszystkie materiały urządzenia zainstalowane odpowiadały wymogom określonym w art. 10
Prawa Budowlanego.
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Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu
budowy, zapewni ich właściwe oznakowanie i udostępni do kontroli inspektorowi nadzoru.
Materiały, które nie uzyskał) akceptacji inspektora nadzoru należy usunąć z placu budowy.
l.7. Sprzęt budowlany ( maszyny przyrządy i urządzenia).
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie
dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
1.8. Środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie wpłyną
na jakość transportowanych materiałów.
1.9. Właściwości wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, z dokumentacją
projektową i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Warunkiem przystąpienia do robot jest komisyjne przekazanie placu budowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji
budowy z zapewnieniem odpowiednich warunków ochrony p. pożarowej, określeniem sposobu
składowania materiałów. Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie zanieczyszczenia
powstałe w wyniku prowadzenia robot.
1.10. Kontrola jakości robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, stosowanych
materiałów i elementów.
Zapewni on odpowiedni system kontroli i możliwości sprawdzenia materiałów.
Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru ,Program zapewnienia
jakości" z uwzględnieniem danych dotyczących materiałów i sprzętu, kwalifikacji pracowników.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Informacje o wynikach badań i pomiarów będą przekazywane inspektorowi nadzoru. Inspektor
nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności kontrolnych wykonania robot
oraz użycia materiałów.
Dokumentacja budowy obejmuje:
- Informacje o zgłoszeniu robot wraz z załączonym projektem budowlano wykonawczym
- Dziennik budowy
- Księga obmiaru
- Protokóły odbiorów
- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty
techniczne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu
przedstawicielom uprawnionych organów.
1.11. Obmiar robot.
Obmiar robot określa taktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z Dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego z podaniem
terminu i zakresu robot. Wyniki wpisywane będą w księdze obmiarów. Książka obmiarów jest
niezbędna dla udokumentowania wszelkich wykonanych robot. Odbiór wykonanych robot
dokonuje kierownik budowy.
Zastosowane urządzenie i sprzęt pomiarowy
winne być zaakceptowany przez
Zamawiającego.
1.12. Odbiory robot budowlanych.
Odbiór robot budowlanych odbywają się w następujących etapach:
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- Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu
- Odbiór częściowy
- Odbiór końcowy
- Odbiór pogwarancyjny
Odbiór robot zanikających ulegających zakryciu.
Odbioru tych robot dokonuje Zamawiający po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę za
pomocą wpisu do Dziennika Budowy. Obmiar należy przeprowadzić zgodnie z zawartą umową.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o dokonane pomiary w
odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST
Odbiór częściowy robót
Odbiór ten potęga na ocenie ilości i jakości części wykonanych robot. Odbioru
częściowego robót dokonuje Zamawiający .
Odbiór końcowy robót
Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgłasza
Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do dokonania odbioru końcowego. Odbiór
końcowy przeprowadza się w terminie ustalonym w umowie. Odbioru tego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja ta dokonuje oceny jakości
robot i jej zgodności z dokumentacją projektową Podczas odbioru końcowego komisja
weryfikuje realizacje ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robot zanikających i ulegających
zakryciu.
W przypadku niewykonania robot poprawkowych lub uzupełniających komisja może
podjąć decyzje przerwania odbioru i ustalić jego nowy termin.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robot zaistniałych w czasie trwania gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny dokonuje się przez wizje obiektu z uwzględnieniem zasad
obowiązujących przy odbiorze końcowym robot
Dokumenty odbioru końcowego.
Zamawiający ustala wzór protokołu odbioru końcowego, który stanowi podstawowy
dokument dla dokonania czynności odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odbioru końcowego następujące dokumenty:
- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- Technologię prowadzenia robot
- Dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały)
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
- Deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacji nic będą gotowe
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza następny termin
odbioru końcowego.
Komisja ustala również terminy wykonania robot poprawkowych i uzupełniających
zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
1.13. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST, w dokumentacji
projektowej, a także w obowiązujących przepisach.
- Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wyposażenie wraz z kosztami zakupu,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty .
1.14. Przepisy związane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. póz. 414 z późn. zm. z 27 marca
2003r. Dz.U nr 80 z 10majapoz.718).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74. póz. 676).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, póz. 1555).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99. póz. 637).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. nr 107. póz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. póz. 71).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.nr 1113, póz. 728).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.,
póz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
nr 121, poz.l138).
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ALTANA REKREACYJNA
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót
budowlanych związanych z budową „Typowej altany rekreacyjnej”.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części
opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana skrótem SST.
1.2. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe.
Roboty ziemne
Fundamenty
Roboty konstrukcyjne – konstrukcja drewniana wiaty
Podłoża i posadzki
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy
rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w projekcie budowlanym.
Wszystkie prace niezbędne do wykonania i odbioru robót nieujęte w SST zostały
przedstawione w części Ogólnej, które obowiązują przy wykonywaniu poszczególnych robót
ujętych w SST.
1.3. Podstawa opracowania
- Projekt budowlany, będący podstawą uzyskania pozwolenia na budowę.
- 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 (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej)

2. PROWADZENIE ROBÓT
2.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem obiektu następujące zagadnienia:
- Sposób prowadzenia robót
- Harmonogram wykonywania robót.
- Możliwość i sposób korzystania z pomieszczeń socjalnych.
- Dostawę energii i wody na budowę
- Wydzielenie pomieszczeń magazynowych.
2.2. Roboty pomiarowe
Wszelkie prace związane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny być
dokonywane w nawiązaniu do geodezyjnych punktów sytuacyjnych i wysokościowych.
Po zakończeniu budowy powinna być sporządzona przez Wykonawcę robót
dokumentacja powykonawcza geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejęcia budynku
- obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną cześć dokumentacji
wykonanego obiektu.
2.3 Ogólne warunki wykonania robót demontażowych
1. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać przepisów
bhp.
2. Ewentualne materiały np. z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko, materiały należy poddać
utylizacji.
2.4. Roboty ziemne
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Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.
Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze względu na przemarzanie gruntu
wynosi 1,00m poniżej poziomu terenu. Ostatnią warstwę gruntu wybrać bezpośrednio przed
betonowaniem, ręcznie. Fundamenty posadowić za pośrednictwem 10 centymetrowej warstwy
chudego betonu.
Ukształtowanie terenu winno zapewnić odprowadzenie wód opadowych poza budynek obiekt tak aby nie tworzyć zagłębień bezodpływowych. Wykopy umocnić lub wykonać ze
skarpami.
W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niż podano w projekcie, należy
niezwłocznie przerwać prace i powiadomić projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania
projektu do rzeczywistych warunków. Wykop musi być odebrany przez inspektora nadzoru, a
jego wynik zapisany w dzienniku budowy.
2.5. Roboty konstrukcyjno-budowlane
2.5.1 Fundamenty
Stopy fundamentowe (pod słupy wiaty) betonowe (beton C20/25) zbrojone siatką 12 co
10 cm, ze stali klasy A-III (34GS). Wysokość stóp fundamentowych 30 cm. Fundamenty
posadowione bezpośrednio na gruncie nośnym poniżej przemarzania, na warstwie wyrównawczej
z chudego betonu grubości średnio 10 cm lub na podsypce z piasku stabilizowanego o grubości
min. 0,5m.
W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych należy je wybrać, a ubytki uzupełnić chudym
betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentów musi posiadać deklaracje zgodności
dotyczącą jego wykonania i wytrzymałości. Przed przystąpieniem do betonowania Inspektor
Nadzoru musi odebrać ułożone w szalunkach zbrojenie i dokonać wpisu w dzienniku budowy.
Stal zbrojeniowa powinna posiadać dokument określone w obowiązujących przepisach
określające ich przydatność do wykonania zbrojenia. Odbiór wykonanych fundamentów polega
na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia. Wyniki
odbioru powinny być zapisane w protokołach robót zanikających. Fundamenty - stopy smarować
styrozolem ( abizolem ) PG.

KONSTRUKCJE DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5
1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
montaż więźby dachowej w tym:
- montaż słupów drewnianych
- montaż płatwi
- montaż krokwi
- montaż stężeń - mieczy
- obicie konstrukcji deskami
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- pokrycie gontem bitumicznym
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIAŁY
3.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste 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 30mm – dla grubości do 38mm
10mm – dla grubości do 75mm
b) boków 1 mm – dla szerokości do 75mm
5mm – dla szerokości > 250mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
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 + 50mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3mm lub do –1mm
– w grubości: do +1mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
· dla łat o grubości do 50mm:
– w grubości: +1mm i –1mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2mm i –1mm dla 20% ilości
· dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: + mm i –1mm dla 20% ilości
– w grubości: +2mm i –1mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż
+3mm i –2mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –
2mm.
3.2. Łączniki
Gwoździe
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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
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
3.3. 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/ITB-ITD/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.
3.4. 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 20cm. 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.

4. SPRZĘT
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– 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.

5. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
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5. WYKONANIE ROBÓT
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 1mm. Długość
elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak
0,5cm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:
do 2cm w osiach rozstawu belek
do 1cm w osiach rozstawu krokwi
– w długości elementu do 20mm
– w odległości między węzłami do 5mm
– w wysokości do 10mm.
Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.
Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5m.
Deskowanie
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18cm.
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny
stykać się tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.
Deski strugane nie powinny być szersze od 12cm.
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony, od strony
widocznej impregnowana impregnatem koloryzującym .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1.11 B-00. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
Dla elementów konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla szalowania, deskowania , itp. – powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie1.14 B-00.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
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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.

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH - KOD CPV45261210–9
MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH - KOD CPV 45261300 –7
1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru gontem bitumicznym wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYKONANIE ROBÓT
Podłoża pod pokrycie z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B10240, w przypadku zaś podłoży nieujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a
łatą kontrolną o dł. 2,0m, nie może być większy niż 5mm.. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża
z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu
nie mniejszym niż 3cm lub załagodzić za pomocą odskosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Pokrycie powierzchni dachu gontem bitumicznym.
Podkładem pod krycie gontem bitumicznym powinna być warstwa papy. Mocowanie
gontów bitumicznych można wykonać za pomocą gwoździ papowych lub za pomocą zszywek.
Przed przybiciem gontu należy usunąć folię ochronną z masy przylepnej. Pokrycia papowe
należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. Obróbki blacharskie
powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.
Rynny i dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom
w PN-EN 607:1999.
Rury spustowe odprowadzające powinny być wpuszczone do rury deszczowej na
głębokość kielicha.

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania pokryć.
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
A – w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac pokrywczych,
B – w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych.
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4.ODBIORY
Odbiór robót pokrywczych i dekarskich.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego dla tych robót
do których dostęp jest później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
- podkładu
- jakości zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania pokrycia
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Do protokołu końcowego robót należy dołączyć świadectwa dopuszczające dany materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie.

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a
Wykonawcą.
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