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A. WYMAGANIA OGÓLNE.

3

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna -Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane ramach Kontraktu:
„Remont poletek osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Mierczycach”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako część Dokumentów przetargowych i Kontraktowych przy zleceniu
i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres Robót objętych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ) zawartymi
w cz. B niniejszego opracowania.
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny
być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Normy krajowe należy rozumieć jako Polskie Normy lub ich
odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te są dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami.
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzeń
właściwych Ministrów.
[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze.
[3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych )
określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych.
[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym.
[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
[6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi,
mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu.
[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.
[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.
[9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z
dokumentacją techniczną.
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[10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym
dziennik budowy
protokoły odbiorów częściowych i końcowych
projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy służące realizacji obiektu
operaty geodezyjne
książki obmiarów
[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
[12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ
nadzoru budowlanego.
[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stanu
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
[16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(
CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu,
których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów.
[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.
[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba posiadająca
odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora
( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem.
[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (
eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje
środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.
[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba wyznaczona przez
Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
[23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.
[24] Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych do
kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych.
[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
[26] Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów
podstawowych.
[27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowowartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robót.
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[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.
[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwiązań zamiennych.
[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i kosztów
realizowanej inwestycji.
[32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość ) jakiegoś składnika
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.
[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca
całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.
[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.
[36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania,
metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie :
bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb
ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów ,w tym
właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i
obrocie, głównych parametrów typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych
związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna wyrobów,
projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru ,a także metod badań przy odbiorze
robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.
[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na
celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu zrealizowanych lub
będących w toku realizacji obiektów budowlanych.
[40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki
obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.
[41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót budowlanych.
[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący
podstawę żądania zapłaty.
[44] Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,
oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
[45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych.
[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
[47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych.
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[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
polegającym
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia.
[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla
pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub
dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych.
[52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapów budowy.
[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z
wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych.
[54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia np.
wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.
[55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem.
[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
[58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych.
[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym
powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialność ponosi wykonawca.
[60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
[61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.
[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno- użytkowych.
Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu
budowlanego.
[64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które
uzyskały certyfikat.
[65] Oczyszczalnia ścieków – współpracujące ze sobą obiekty i urządzenia technologiczne przeznaczone
do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach.
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1.5. Spis robót.
Zakres opracowania obejmuje kompleksowy remont istniejących poletek osadowych, w tym:
- usunięcie osadu zalegającego na istniejących poletkach osadowych (ok 0,5 m);
- usunięcie warstwy filtracyjnej;
- demontaż rury kamionkowej perforowanej Ø15 cm;
- wykonanie uszczelnienia poletek przy pomocy geomembrany wraz z wykonaniem warstw filtracyjnych oraz
drenażu w dnie poletka z rur PVC;
- wymiana uszkodzonych elementów obudowy poletek – desek, słupów żelbetowych.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące budowy.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ,
ST i poleceniami Inżyniera.
1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizację, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz jeden egz. Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST.
2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa załączona została do Dokumentów Przetargowych.
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty:
• Opis techniczny,
• Rysunki.
3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu 1 egz. Projektu budowlanego na roboty objęte
kontraktem. Pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowania ofert znajduje się do wglądu w siedzibie
Zamawiającego.
4.

Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i Specyfikacjami

a. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
b. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.
c. W przypadku , gdy Roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie
to na niezadawalającą jakość elementów budowli to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi
a Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy .
5. Koordynacja dokumentów kontraktowych.
5.1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiającego, są istotnymi elementami kontraktu i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych
dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
5.2. W przypadku rozbieżności , wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych skalą
rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności, następującej
kolejności:
a. Specyfikacja Techniczna.
b. Projekt Budowlany.
c. Przedmiar robót.
5.3. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków
w Dokumentacji Projektowej albo Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie
błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera . Inżynier prowadzi niezbędne zmiany
lub uzupełnienia.
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6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
6.1. W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca na obowiązek wykonać lub dostarczyć a także
zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających tj. płoty, zapory, znaki, światła
ostrzegawcze, sygnały itp. Wykonawca zapewni oświetlenie całodobowe zapór i znaków dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
6.2. Wszystkie zastosowane urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed ich
ustawieniem.
6.3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających jest
uwzględniony w stawce jednostkowej poszczególnych robót.
7. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót.
7.1. Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
7.2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
•
•
a)
b)
c)
d)
•

miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny zostać tak wybrane aby nie
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
przekroczeniami dopuszczalnych norm hałasu,
możliwością powstania pożaru.
praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować zniszczeń
w środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robót .
7.3. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciąża Wykonawcę.
8. Ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p. pożarowej .
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt p. poż., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawczy.
9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż
dopuszczalne.
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika ( np. Materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowych.
5. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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10. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzeniem.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych
koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie , nie dłuższym jednak niż w
czasie przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenia
wymienionych robót.
Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w ust. 4 i uwzględnił ich
przeprowadzenie planuje swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust.4 , przeprowadzone w
zakresie
i w terminie ustalony przed podpisaniem Kontraktu , nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na celu
zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
Robót.
Wszelkie czasowe wyłączenia instalacji konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z Inżynierem
oraz użytkownikiem obiektu.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomić odpowiednią
instytucję użytkującą lub będącą właścicielami instalacji, a także Inżyniera. Wykonawca będzie współpracował
w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenie instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy zostaną przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbaniem Wykonawcy
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża
Wykonawcę.
11. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

1.

2.
3.

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy określonymi w Kontrakcie.
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeń osi , o ile zostaną uzyskane przez
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg,
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Terenu Budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany
przez Inżyniera.
12. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.

2.
3.

Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego roboty objęte Kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegających odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w stawce
jednostkowej Robót objętych Kontraktem.
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13. Utrzymanie robót podczas budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalający stanie przez cały czas, do
momentu odbioru.
2. Jeżeli Wykonawca w jakikolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na polecenie
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia.
W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty.
14. Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót
lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione
w ust. 1.
15. Stosowanie rozwiązań opatentowanych.
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności to
Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.
2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót,
w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien
poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.
3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to
w całości obciążą one Wykonawcę.

2. MATERIAŁY
2.1. Żródło uzyskania materiałów.
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty
i aprobaty techniczne.
2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane
z dostarczeniem materiałów do robót.
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukończeniu Robót.
6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera , Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
na terenie budowy poza tymi które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym
terenie.
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inżyniera.
2. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do
kontroli przez Inżyniera.
2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.5. Wariantowe stosowane materiałów.
1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania rodzajów materiału
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie
przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do prowadzenia Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
3. 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 dot. jego użytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
5. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość Robót i właściwości przewożonych materiałów.
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżyniera, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
5. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 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, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.
6. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program Zapewnienia Jakości.
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
2.
a)
•
•
•
•
•
•
•

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać :
część ogólną opisującą:
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżyniera.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót :
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu
• sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów Robót,
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2.

Zasady kontroli jakości Robót.

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
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pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.
4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynierem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
6. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
7. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
8. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inżynier
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.
9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.

Pobieranie próbek.

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
2. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3. Na zlecenie Inżyniera 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 wypadku koszty te ponosi Zamawiający.
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4.

Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inżyniera.
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań.
1. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z nim.
2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera.
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
2. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganymi ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
3. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.
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6.7.

Atesty jakości materiałów i urządzeń.

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST.
2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
6.8.

Dokumenty budowy.

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 przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności :
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
• uwagi i polecenia Inżyniera ,
• daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej ,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto
je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót.
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
7. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Księga Obmiaru.
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje do Księgi Obmiaru.
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Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru Robót. Winne być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty :
- protokoły przekazania Terenu Budowy ,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń ,
- korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7.

OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi Obmiaru.
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji
Inżyniera.
5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone
3
w m jako długość pomnożona przez średni przekrój.
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne.
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia.
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
3. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

8.1.

RODZAJE ODBIORÓW.

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
3. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.

Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.
8.4.

Odbiór końcowy Robót.

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości
i wartości.
2.Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,, licząc od dnia
potwierdzenia przez zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.
4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową i ST.
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru końcowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.5.

Dokumenty do odbioru końcowego Robót.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez Projektanta. W przypadku
wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego koszty
wynikłe z tego faktu ponosi Wykonawca niezależnie od przyczyny ich wprowadzenia.
• Specyfikacje Techniczne.
• Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu
i udokumentowania wykonania jego zaleceń.
• Recepty i ustalenia technologiczne.
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru.
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
• Sprawozdanie techniczne.
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
3. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :
• zakres i lokalizację wykonanych Robót;
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania Dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
Robót.
5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6.

Odbiór ostateczny.

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.
9.

PODSTAWY PŁATNOŚCI.

9.1.

Ustalenia ogólne.

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej
pozycji Przedmiaru Robót.
2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie.
3. Cena jednostkowa będzie obejmować :
• robociznę bezpośrednią
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem,
montaż i demontaż na stanowisku pracy )
• koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp. ), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP,
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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10.

PRZEPISY ZWIĄZANE.

Obowiązujące przepisy lub dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano na końcu każdego
rozdziału Specyfikacji Technicznej.
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
B.1. REMONT POLETEK OSADOWYCH
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów.
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B.1. REMONT POLETEK OSADOWYCH.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych remontem poletek osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Mierczycach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres opracowania obejmuje kompleksowy remont istniejących poletek osadowych, w tym:
- usunięcie osadu zalegającego na istniejących poletkach osadowych (ok 0,5 m);
- usunięcie warstwy filtracyjnej;
- demontaż rury kamionkowej perforowanej Ø15 cm;
- wykonanie uszczelnienia poletek przy pomocy geomembrany wraz z wykonaniem warstw filtracyjnych oraz
drenażu w dnie poletka z rur PVC;
- wymiana uszkodzonych elementów obudowy poletek – desek, słupów żelbetowych.
1.4. Lokalizacja poletek osadowych
Istniejące poletka osadowe, których dotyczy remont zlokalizowane są na terenie oczyszczalni ścieków
w Mierczycach, we wschodniej części miejscowości na działce o numerze ewidencyjnym nr 408/2 w obrębie 0010
(AM-3). Teren ten jest własnością Gminy Wądroże Wielkie.
Wieś Mierczyce położona jest w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Wądroże
Wielkie, w dolinie rzeki Wierzbiak.
Teren planowanej inwestycji nie jest pokryty zielenią wysoką kolidującą z lokalizacją remontowanych
obiektów.
1.5. Projektowany stan zagospodarowania terenu
W związku ze złym stanem technicznym oraz brakiem możliwości odwodnienia osadów nadmiernych
w istniejącym systemie przewiduje się remont zamulonych poletek osadowych, oraz części uszkodzonej obudowy
poletek.
Projektowany plan zagospodarowania terenu oczyszczalni przedstawiony jest na rys. nr 2 – Projekt
Zagospodarowania Terenu.
Poletka osadowe przeznaczone są do odwodnienia i ustabilizowania, osuszenia osadów nagromadzonych
w (osadniku) oczyszczalni ścieków w Mierczycach. Zakres inwestycji objętej niniejszym opracowaniem obejmuje
realizację następujących zadań:
- usunięcie osadu zalegającego na istniejących poletkach osadowych (ok 0,5 m);
- usunięcie warstwy filtracyjnej;
- demontaż rury kamionkowej perforowanej Ø15 cm;
- wykonanie uszczelnienia poletek geomembraną wraz z wykonaniem warstw filtracyjnych oraz drenażu
w dnie poletka z rur PVC;
- wymiana elementów obudowy poletek – desek, słupów żelbetowych.
1.6. Charakterystyka inwestycji
Inwestycja obejmuje kompleksowy remont istniejących poletek osadowych, w tym:
- usunięcie osadu zalegającego na istniejących poletkach osadowych (ok 0,5 m);
- usunięcie starej warstwy filtracyjnej;
- demontaż rur kamionkowych perforowanych Ø100 cm i Ø150 cm;
- wykonanie uszczelnienia poletek wraz z wykonaniem warstw filtracyjnych oraz drenażu w dnie poletka z
rur drenarskich PVC;
- wymiana elementów obudowy poletek – desek, słupów żelbetowych.
Ukształtowanie terenu
Ze względów technologicznych oraz hydrogeologicznych remontowane obiekty pozostawiono względem terenu
istniejącego bez zmian.
Sposób postępowania i zagospodarowanie mas ziemnych
Pozyskane ewentualnie w trakcie budowy masy ziemne (wykopy pod poletka osadowe) – w większości zostaną
wywiezione na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. Ziemia, która zostanie na placu budowy będzie

21

wykorzystana do obsypania elementów obudowy poletek.
1.7. Rozwiązania projektowe
Remont poletek osadowych będzie polegał na wymianie złoża filtracyjnego, wykonaniu warstwy
geomembrany, nowych ciągów drenarskich i wymianie części elementów ścian oddzielających poletka - słupków
żelbetowych i desek. Podział poletek po remoncie wraz z rozstawem słupków i desek pozostaje bez zmian,
szczegóły przedstawiono na rys. nr 3 Poletka osadowe. Poletka osadowe wykonane są w formie otwartych
zbiorników o wymiarach 17,00 m x 6,30 m. Ściany pionowe o wysokości 1,35 m wykonane są ze słupów
prefabrykowanych i desek. Wymiary poletek nie ulegną zmianie.
Poddane wymianie ciągi drenarskie będą wykonane z rur drenarskich karbowanych PVC-u DN100 mm oraz
DN160 mm.
Z terenu istniejących poletek osadowych należy zdjąć istniejącą warstwę osadu (ok 0,5 m). Usuwanie osadu
wykonywać etapami kwatera po kwaterze w celu umożliwienia funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wykonać
poszczególne poletka wg załączonych rysunków zwracając szczególną uwagę na ułożenie geomembrany
o grubości 1,5 mm z jednego kawałka, wyciągając ją i przyklejając do bocznych ścian poletka. Ułożyć rury
drenarskie i obsypać warstwami żwiru o uziarnieniu 2 – 10 mm i grubości warstwy 25 – 30 cm, oraz piasku
o uziarnieniu 0,32 – 2,0 mm i grubości warstwy 20 cm.
Remont obudowy poletek z prefabrykowanych słupków żelbetowych, pomiędzy którymi będą montowane
drewniane deski (zastawki), polegać będzie na wymianie uszkodzonych elementów.
Z uwagi na zachodzące procesy kolmatacji w drenażu należy zastosować kominki, które służą do
okresowego przepłukiwania drenażu.
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych usunąć z poletek osad i przetransportować w miejsce wskazane przez
Inwestora lub do zakładu utylizacji.
Kolejność prac rozbiórkowych:
•
usunięcie warstw filtracyjnych poletek osadowych;
•
rozbiórka rurociągów drenarskich;
•
rozbiórka ścian.
1.8. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji szczegółowej są zgodne z obowiązującymi przepisami i ST
części A “Wymagania ogólne “
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne dotyczące materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST części A “Wymagania ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów.
Materiałami stosowanymi przy robotach odtworzeniowych poletek osadowych są:
• Zaprawa betonowa,
• Beton żwirowy zwykły,
• Deski żelbetowe prefabrykowane pełne o wys. 30 cm,
• Słupki żelbetowe prefabrykowane,
• Kit uszczelniający plastyczny asfaltowy,
• Geomembrany,
• Klej do łączenia geomembran,
• Rura drenarska z PVC-U bez filtra,
• Złaczka rury drenarskiej,
• Piasek,
• Żwir,
• Tłuczeń,
• Płyty chodnikowe betonowe 50 x 50 x 7 cm,
• Zastawki z drewna.
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3. SPRZĘT.
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiem określonym w ST “Wymagania
ogólne “.
Do wykonywania robót rozbiórkowych poletek osadowych należy stosować sprzęt :
• Koparko ładowarka kołowa,
• Samochód samowyładowczy 5-10 t,
• Spycharka gąsienicowa 74 kW.
Do wykonywania robót odtworzeniowych poletek osadowych należy stosować sprzęt :
• Samochód dostawczy do 0,9 t,
• Samochód skrzyniowy,
• Samochód skrzyniowy.
4. TRANSPORT.
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części A Wymagania Ogólne
niniejszej specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.6. części A Wymagania Ogólne niniejszej
specyfikacji.
5.2.

Wykonanie robót ziemnych
Roboty ziemne obejmują swoim zakresem roboty przy rozbiórce i odtworzenie poletek osadowych. Przed
przystąpieniem do wykonania robót remontowych należy:
• dokonać geodezyjnego wyznaczenia w terenie granic działek:
• zapoznać się z Projektem Zagospodarowania Terenu i naniesionym na nim projektowanym
zagospodarowaniem terenu wraz z wymiarami istniejących i projektowanych budowli.
• zainwentaryzować w terenie istniejące sieci uzbrojenia,
• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie wszystkich
charakterystycznych punktów przekrojów podłużnych i poprzecznych, wysokości nasypów i głębokości
wykopów. Do wyznaczenia zarysów robót posługiwać się instrumentami geodezyjnymi: teodolitem,
niwelatorem oraz poziomicą, łatą mierniczą i taśmą.
• przygotować i oczyścić teren.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 5 części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności.
W szczególności sprawdzeniu podlega:
a/. wykonanie wykopu i podłoża
b/. zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu
c/. stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników
zatrudnionych przy montażu
d/. wykonanie niezbędnych zejść do wykopów
e/. zasypanie wykopów
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
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7.1.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest:
• wykopy na odkład koparkami przedsiębiernymi
• załadunek i wywóz osadów z poletek
• utylizacja odpadów
• uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego –
renowacja koryta betonowego
• hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocą klejenia
• drenaż z rury elastycznej PVC-U
• wykonanie złoża odsączającego
• wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych
• wymiana zastawek drewnianych przy korycie
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części A Wymagania ogólne.
Odbiorom podlegają wszystkie wymienione roboty wg zasad podanych w normach i niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części A Wymagania Ogólne
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykopy na odkład koparkami przedsiębiernymi
załadunek i wywóz osadów z poletek
utylizacja odpadów
uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego –
renowacja koryta betonowego
hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocą klejenia
drenaż z rury elastycznej PVC-U
wykonanie złoża odsączającego
wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych
wymiana zastawek drewnianych przy korycie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Instrukcja techniczna - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna - Geodezyjna obsługa inwestycji GUS i K 1978.
Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.
Instrukcja techniczna - Wysokościowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983.
Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUS i K 1979.
Przepisy BHP przy robotach ziemnych
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.
BN-77/9831-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-06714
Kruszywa mineralne. Badania.
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