OPIS TECHNICZNY ODBUDOWY WYLOTU KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z UL. GÓRNEJ
1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W wyniku erozji skarpy u wylotu kanalizacji deszczowej z ulicy Górnej w Stroniu Śląskim
doszło zawalenia się studni wylotowej i końcowego odcinka betonowego odcinka kanału
deszczowego. Postępujące rozmywanie skarpy zaczyna zagraŜać fundamentom pobliskiego
budynku mieszkalnego.

2. OPIS ZAKRESU ROBÓT

Odbudowa wylotu kanalizacji naleŜy rozpocząć od wykonania umocnienie narzutem
kamiennym dolnego odcinka skarpy na długości około 20 m i szerokości 3 m. PowyŜej
narzutu kamiennego naleŜy wykonać betonową ławę pod mur gabionowy. Ławę posadowić
na wytworzonej półce i zakotwić w bocznych ścianach rozmycia. Na wykonanej ławie ułoŜyć
umocnienie z koszy gabionowych. Trakcie wykonywania umocnienia pozostawić otwór dla
wyprowadzenia rury PCV 450 . Po wykonaniu umocnienienia z koszy gabionowych wykonać
uzupełnienie powstałej pachwiny gruntem z zagęszczając go sukcesywnie. Po osiągnięciu
poziomu ułoŜenia kanału PCV 450 wykonać jego ułoŜenie na podsypce stabilizowanej
cementem. Następnie wypełnić pozostałą objętość pachwiny.
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PRZEDMIAR

Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Odwodnienie ul Górnej w Stroniu ĝląskim
1 KNR 2-11
Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciĊĪkiego lub Ğredniego m3
0401-11
luzem z brzegu z wyładunkiem rĊcznym przy wysokoĞci burt do 0.61-1.50 m
20.0*1.50*3.00
m3
2 KNR 2-01
0311-03
3 KNR 2-02
0201-04
4 KNR 2-11
0413-01
5 KSNR 10
0408-01
6 KNR 2-18
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7 KNR 2-18
0502-02
8 KNR 2-01
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0214-04
9 KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV)

m3

1.50*0.5*8.00

m3

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokoĞci ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1.50*0.5*8.00

m3

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 m

m3

1.00*10.00*8.00

m3

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny

m3

1.00*10.00*8.00

m3

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciĞnieniowe m
o Ğr.zewn. 450 mm
10.0
m
Kanały rurowe - podłoĪa o gruboĞci 16 cm metoda stabilizacji cementem

m2

10.0

m2

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiĊbiernymi o poj.łyĪki 0.60 m3 w gr.kat.IV z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległoĞü 1 km

m3

480

m3

Nakłady uzupełn.za kaĪde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
KrotnoĞü = 2
480

m3

-2-
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1. WSTĘP
Inwestycja: odtworzeniem wylotu kanalizacji deszczowej ul. Górnej w Stroniu Śl. z wykorzystaniem zabudowy z koszy gabionowych.
Inwestor
Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55 , 57-550 Stronie Śląskie
1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
W rozdziale omówiono wymagania ogólne wspólne dla robót budowlanych ujętych w szczegółowych
specyfikacjach technicznych (SST) wymienionych w pkt. 1.3. Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy oraz wykonania robót zawartych w projekcie budowlanym wykonanym w Pracowni Autorskiej Architektonicznej Jerzego Modlingera w 2005 r. dla inwestycji wg p.1.1.
Inwestycja obejmuje następujące przedsięwzięcia:
1. Budowa obiektów usługowych
2. Przyłącza
3. Zagospodarowanie terenu
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót będących
przedmiotami następujących specyfikacji technicznych:
1. SST-1 Roboty ziemne pod fundamenty
2. SST-2Konstrukcje z koszy gabionowych
1.4. Roboty towarzyszące i tymczasowe
Roboty towarzyszące obejmują m.in. geodezyjne czynności w budownictwie: tyczenie obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania, obsługę budowy, inwentaryzację powykonawczą .
1.5. Teren budowy
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem protokolarnego przekazania terenu budowy:
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na podstawie Art.21a Ustawy Prawo budowlane)
· oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie.
Inwestor przekaŜe protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu
przekazania Inwestor przekaŜe dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne, stałe
punkty osnowy geodezyjnej, a takŜe dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania
ścieków. Wykonawca wykona na własny koszt opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób
uzgodniony z dostawcą.
1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na
nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego. Fakt przystąpienia i
prowadzenie robót Wykonawca obwieści poprzez umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z
Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie
podlega odrębnej zapłacie.
1.5.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed
powstaniem uszkodzenia. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne powinny być oznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Inwestora przy przekazywaniu placu
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i
właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub
uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skaŜenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. Sprzęt nie moŜe
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji
robót obciąŜają Wykonawcę.
1.5.5 Warunki bezpieczeństwa i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP oraz "Planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby perso-
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nel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie posiadał
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku
zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
1.5.7 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do:
- przedstawienia Inspektorowi nadzoru (lub Zamawiającemu) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu
ziemi z wykopów, uzgodnienia z zarządem drogi organizacji ruchu w rejonie budowy.
1.5.8. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót
- CPV 45111291-4

Zagospodarowania terenu, Konstrukcje z koszy gabionowych

1.5.9 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN i przepisami prawa budowlanego.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających spełnienie przez prawidłowo zaprojektowany i zrealizowany obiekt budowlany
wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1 - Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i
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urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polska Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty.
2.2. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontroli jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Miejsca
czasowego składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni warunki, aby tymczasowo
składowane materiały zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiału, ze skutecznym zabezpieczeniem przed dostępem
osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia montowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 Prawo
budowlane.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, i które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem i zamawiającym moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów nieodpowiadających
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i SST. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiałów. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko - licząc się z nieprzyjęciem i niezapłaceniem robót.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
JeŜeli dokumentacja projektowa i ST przewiduje wariantowe uŜycie materiałów, Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o proponowanym wyborze. Po uzgodnieniu z projektantem i zamawiającym inspektor podejmie decyzję.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumen-
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tach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy na Ŝądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez zgody inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną dopuszczone do robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej
robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. NaleŜy stosować środki transportu zalecane przez producentów materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie
usuwał na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na ter. budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje;
- projekt zagospodarowania placu budowy składający się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montaŜu
5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane o właściwościach uŜytkowych spełniających wymagania PB, ST oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wyznaczenie usytuowania i wymiarów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
odniesionymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Wysokości nie odniesione w PB i
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niepodane przez inspektora naleŜy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami i
w porozumieniu z projektantem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.
5.3 Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wymaganiami ogólnymi zawartymi wniniejszej Specyfikacji Technicznej: Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac
budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z
demontaŜu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane pomieszczenia.
5.4 Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem
z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później
niŜ w ciągu 24 godzin od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
5.5 Zgodność robót z PB i ST
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca w przypadku ewentualnych błędów w PB nie
moŜe na ich podstawie wykonywać robót lub ich opuszczać. O wykryciu błędu powinien natychmiast
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powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek
(inspektor nadzoru w przypadku wykrycia błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i w ST
uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Podane
w specyfikacjach szczegółowych przykładowe nazwy firmowe materiałów naleŜy traktować jako
standard jakościowy i przykład technologii. Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za
zgodą inspektora nadzoru i projektanta. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni
zgodne z PB i ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
5.6 Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.
Decyzje inspektora i projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach, aprobatach i
instrukcjach. Inspektor i projektant są upowaŜnieni do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora i generalnego projektanta będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez nich wyznaczonym, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagroŜenie dla finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora. Program zapewnienia jakości winien zawierać:
Część ogólną zawierająca:
- organizacja wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością proponowanych robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
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- sposób i forma przekazywania informacji inspektorowi nadzoru.
Część szczegółowa opisująca dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem,
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
- sposób dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób i procedura pomiarów i badań
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymogom.
6.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w ST, aprobatach i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy
i okazywane na kaŜde Ŝądanie Inspektora nadzoru.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w
PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. W
przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor
moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia
materiały posiadające certyfikat zgodności lub deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich
zgodność z warunkami podanymi w ST. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę powinna być
znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z
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normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty,
a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kaŜde Ŝądanie.
6.6 Dokumenty budowy
6.6.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę
w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Obowiązek właściwego
prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Dla obiektów liniowych
lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla kaŜdego wydzielonego odcinka robót.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu. Zapisy będą dokonywane w sposób trwały i czytelny na oryginałach i
kopiach stron, w porządku chronologicznym, w sposób uniemoŜliwiający dokonanie późniejszych
uzupełnień. Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy. Dopuszcza się sporządzanie protokołów na oddzielnych arkuszach, które naleŜy dołączyć w sposób trwały do oryginału i kopii dziennika lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Załączone do
dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem wykonawcy, inspektora i generalnego projektanta. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
· datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie
· datę przyjęcia placu budowy
· datę rozpoczęcia robót
· uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora oraz projektantów
· daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania
· zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
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· 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 PB,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je prowadził,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora i generalnego projektanta wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
6.6.2.Księga obmiaru robót
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Za prowadzenie księgi obmiaru robót odpowiedzialny
jest Wykonawca. 6.6.3.Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.
6.6.4.Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe:
•

decyzja o pozwoleniu na budowę wraz załączonym PB

•

protokół przekazania placu budowy

•

operat geodezyjny z wytyczenia obiektu w terenie

•

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

•

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

•

harmonogram budowy

•

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

•

protokóły odbioru robót

•

protokóły z narad i ustaleń

•

korespondencja na budowie

6.6.5.Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i generalnego projektanta oraz przedstawiane na Ŝyczenie Inwestora.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PB i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta błędnych lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy akceptacji przez Inspektora, po porozumieniu z
Zamawiającym, jeŜeli umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności, określonych w umowie.
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robót,
przed ich zakryciem jednak nie później niŜ na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego
zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w specyfikacjach technicznych lub KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
JeŜeli wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały okres
trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów
W zaleŜności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom przez Inspektora nadzoru:
•

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

•

odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

•

odbiór częściowy, elementów robót

•

odbiór końcowy, ostateczny,
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•

odbiór po upływie okresu rękojmi

•

odbiór pogwarancyjny.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym dokonanie ewentualnych korekt bez hamowania postępu robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do
dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie
prac komisji nastąpi nie później niŜ przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma decydującego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo osób i mienia, komisja moŜe dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w umowie.
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8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Obiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie
okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.
8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
•

dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

•

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne)

•

protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,

•

protokóły odbioru robót częściowych,

•

atesty jakościowe lub certyfikaty wbudowanych materiałów,

•

wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi,

•

dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,

•

dzienniki budowy i ksiąŜki obmiaru robót (oryginały i kopie),

•

protokoły prób, badań i sprawdzeń (operaty geodezyjne), zgodne z ST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),

•

dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)

•

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

•

oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

•

inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne
Przy rozliczeniach naleŜy kaŜdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. Podstawą płatności jest ryczałt całościowy lub
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cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla danej pozycji na podstawie kalkulacji
jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęte przez Inwestora w umowie. Cena
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w
ST i PB.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
•

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

•

wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na plac budowy,

•

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

•

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

•

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy związane
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106,
poz.1126, z późniejszymi zmianami).
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. N19, poz.
177, z późniejszymi zmianami).
3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz.
1229 z późniejszymi zmianami)
4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).
5) Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi
zmianami)
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004r. nr
249 poz.2497).
7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na speł-
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nienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637)
9) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały
budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (Mon. Pol. Nr 19, poz. 231)
10) Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133)
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108, poz. 953)
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr
151, poz. 1256)
13) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003r.Nr 169, poz. 1650)
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.401)
15) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. Nr 121, poz.1138)
16) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz.U. Nr 121,
poz.1139)

Opracował
mgr inŜ. Joachim Cop
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych
pod fundamenty (stopy i ławy) dla odtworzenia wylotu kanalizacji deszczowej ul. Górnej w
Stroniu Śl. z wykorzystaniem zabudowy z koszy gabionowych.
Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”.
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupa

Klasa

45.2

Kod CPV

Opis

45212000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45.21

45212172-2

Ośrodki rekreacyjne

45.11

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne.

1.3 Zakres robót objętych ST.
– opis techniczny i rysunki i obejmują:
 wykopy ciągłe pod ławy fundamentowe ,
 odwiezienie gruntu (urobku) poza plac budowy,
 przywiezienie mieszanki Ŝwirowo - piaskowej na poduszki fundamentów,
 przywiezienie mieszanki piaskowej na zasypanie fundamentów,
 zasypanie fundamentów.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją
Projektową, ST i obowiązującymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałem stosowanym do wykonania robót ziemnych są:
 grunt wydobyty z wykopów,
 mieszanka Ŝwirowo – piaskowa na poduszki fundamentów
 piasek drobny i średni na zasypanie fundamentów (wykopów),
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3. SPRZĘT.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów pod fundamenty mogą być prowadzone przy uŜyciu
sprzętu:
 koparki podsiębierne
 spycharki, ładowarki
 zgarniarki, równiarki,
 samochody wywrotki.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na środowisko i jakość wykonanych robót.
4. TRANSPORT
Transport gruntu z wykopów i przywóz piasku będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Ogólnobudowlanych – „Roboty ziemne budowlane”.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją geotechniczną stanowiącą część dokumentacji projektowej. W przypadku
stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w dokumentacji geotechnicznej naleŜy powiadomić InŜyniera w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Dodatkowo naleŜy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie w terenie budowy instalacji i
urządzeń podziemnych i w miarę moŜliwości określić ich rzeczywiste połoŜenie. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a faktycznym połoŜeniem urządzeń powiadomić InŜyniera.
Rozpoczęcie wykonania wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyraŜeniu zgody przez InŜyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie głębokości wykopów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami InŜyniera. Kopie szkiców tyczenia obrysów
fundamentów dla wykonania robót ziemnych powinny znajdować się u Kierownika budowy. Następstwa
jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeśli
zaŜąda tego InŜynier.
5.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien przyjąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.
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Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów w planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych.
Wykonawca musi zapoznać się z planem sytuacyjno – wysokościowym i naniesionymi na nim istniejącymi i projektowanymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi. NaleŜy z terenu wykopów usunąć nawierzchnie betonowe, gruz budowlany i ewentualnie stare fundamenty.
5.3 Wymiary wykopów
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów, głębokość wykopu i rodzaj
gruntu, z uwzględnieniem nachyleń ścian wykopu. Wymiary dna wykopów fundamentowych naleŜy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentu powiększonym z kaŜdej strony o 0,7m w kierunku ściany wykopu, gdyŜ fundamenty będą deskowane i izolowane.
5.4 Wykop i odwodnienie gruntu.
Wykopy wykonać ręcznie:
5.5 PodłoŜe pod fundamenty.
Fundamenty posadowione bezpośrednio na poduszce Ŝwirowo - piaskowej o głębokości ok. 50 do 80 cm i
szerokości równej szerokości ławy plus 50 cm. Pospółkę Ŝwirowo – piaskową naleŜy zagęszczać warstwami 20 – 30 cm do stopnia zagęszczenia ID = 0,7. Wyniki sprawdzić sondą krzyŜakową i załączyć do
dziennika budowy. Ostateczną decyzję co do sposobu zagęszczenia gruntu pod fundamentami naleŜy
podjąć po wykonaniu wykopów do poziomu posadowienia fundamentów i odbiorze geotechnicznym
podłoŜa gruntowego przez autora opracowania geotechnicznego. Wszystkie prace ziemne powinny być
nadzorowane przez nadzór geotechniczny a ostateczne decyzje potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W okresie zimowym naleŜy ochronić podłoŜe gruntowe od przemarzania.
Bezpośrednio pod fundamentami naleŜy ułoŜyć 5 cm warstwę podbetonu klasy B 7,5.
5.6 Zasypanie fundamentów.
Zasypanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót
(po wykonaniu izolacji fundamentów).
Dno wykopów powinno być oczyszczone z odpadów i materiałów budowlanych.
Do zasypania fundamentów uŜywać piasku drobnego i średniego i zagęszczać warstwami po około 2530cm przy zastosowaniu ubijaków o działaniu udarowym (Ŝabami) i zagęszczarek.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego nie powinien być mniejszy niŜ Is=1,0.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim
zakresie aby istniała moŜliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze częściowym i końcowym.
Kontroli jakości podlega:
 wymiary i głębokość wykopów,
 jakość piasku na zasypanie wykopów,
 zasypanie fundamentów i wskaźnik zagęszczenia piasku.
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Z odbioru końcowego robót ziemnych naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena
robót i stwierdzenie ich przyjęcia.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Objętość robót ziemnych (kubaturowych) oblicza się w m3 gruntu rodzimego i zagęszczonego. Jednostką
obmiarową dla robót ziemnych jest 1m3, dla pompowania wody gruntowej m-g.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne warunki odbioru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Proces odbioru powinien obejmować:
 sprawdzenie i odbiór wykonanych wykopów pod względem usytuowania, wymiarów, głębokości,
 sprawdzenie i odbiór zasypania fundamentów (wykopów) oraz wskaźnika zagęszczenia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Płatności naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.4 niniejszej ST.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia są Polskie Normy oraz Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót, a w
szczególności:

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
5. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne budowlane.
Inne:
1)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839 z p.zm)

2)

Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych (Dz. U Nr 16, poz. 78 z p.zm.)

3)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p.zm.)

4)

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 Nr 115, poz. 1229 z p.zm.)

Roboty naleŜy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a
w tym:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r.Nr 169, poz. 1650)
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

mgr inŜ. Joachim Cop
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
odtworzeniem wylotu kanalizacji deszczowej ul. Górnej w Stroniu Śl. z wykorzystaniem zabudowy z
koszy gabionowych. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w/w wymienionych.
1.2 Określeni a podstawowe.
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kod CPV

Opis

45.11

4511129 - 4

Zagospodarowanie terenu

1.4 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem zagospodarowania terenu w następującym zakresie:
-

konstrukcji z koszy gabionowych zabudowy rozmytej skarpy

i obejmują:
• montaŜ koszy,
• wbudowanie koszy w docelowe miejsce przeznaczenia,
• wypełnianie koszy kamieniami,
• wypełnianie koszy kamieniami i wbudowanie gruntu na siatkach kotwiących,
1.4 Określenia podstawowe
1.4.1. Kosz gabionowy - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów,
wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki – słuŜy do budowy
konstrukcji oporowych lub przeciwerozyjnych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
dokumentacją projektową, SST, obowiązującymi normami oraz z poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania
ogólne” pkt.2.
2.2. Rodzaje materiałów
2
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu elementów zagospodarowania objętych niniejszą SST
są:
2.2.1. Kosze gabionowe
Do budowy murów naleŜy uŜyć koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o sześciokątnych
oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest uŜycie siatki o pojedynczym splocie –
ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o oczkach prostokątnych). Drut stalowy z którego wykonano
siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją stopem cynkowo-aluminiowym galfan (GALMAC)
– min. 265 g/m2 . Kosze powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym
jak drut z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami GALMAC o wytrzymałości 170 MPa. Dla
zastosowanego wyrobu naleŜy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną
Instytutu Techniki Budowlanej.
-

Wymiary koszy - wg projektu, (kosze o długości większej niŜ 1,5 m powinny mieć przegrody
poprzeczne co 1m)

-

Wymiary oczka siatki

8 x 10 cm

-

Grubość drutu

∅ 3,0 mm

-

Powłoki antykorozyjne

GALMAC (min. 265 g/m2 )

-

2.2.2. Kamień

Do wypełnienia koszy naleŜy uŜyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu
kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych
kamieni nie moŜe być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm. Największe uŜywane
kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki.
Kamień uŜyty do wypełnienia koszy powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.2.3. Geowłóknina
Na styku koszy z gruntem naleŜy ułoŜyć geowłókninę techniczną z polipropylenu o następujących
parametrach:
• wodoprzepuszczalność (przy obciąŜeniu 2 kPa)

min. 2,0 x 10 -3 m/s

• gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej)

min.

200 g/m2

• wytrzymałość na rozciąganie

min. 12,0 kN/m

• wytrzymałość na przebicie (CBR)

min. 2,0 kN

• materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie i
wodzie związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny.
2.2.4. Grunt zasypowy
Do budowy masywu gruntu zbrojonego naleŜy uŜyć gruntu ziarnistego (wodoprzepuszczalnego),
dobrze zagęszczanego, o kącie tarcia wewnętrznego nie mniejszym niŜ φ = 34˚.
Grunt naleŜy zagęścić do IDmin. =0,7. Szczegółowe parametry uŜytego gruntu, grubość jednorazowo
zagęszczanej warstwy, oraz rodzaj uŜytego sprzętu naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
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3. SPRZĘT
MontaŜ i łączenie koszy siatkowo-kamiennych moŜna wykonywać ręcznie przy uŜyciu szczypiec,
obcęgów i

dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy uŜyciu

specjalnej zszywarki – ręcznej lub o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki.
Do napełniania koszy kamieniami moŜna stosować ładowarki (dowoŜące jednocześnie kamień z placu
składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Kamienie na widocznych
powierzchniach koszy gabionowych naleŜy układać ręcznie.
4. TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewoŜone właściwymi, zalecanymi przez producenta środkami
transportu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Kosze (elementy siatkowe) naleŜy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po
kilkadziesiąt sztuk o łącznej masie kilkuset kg. Drut do łączenia koszy transportowany jest w kręgach
po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. PowyŜsze elementy mogą
być

przewoŜone

dowolnymi

środkami

transportu

pod

warunkiem

zabezpieczenia

przed

uszkodzeniami. W szczególności dotyczy to powłok chroniących drut przed korozją.
Kamień transportowany jest luzem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt.5.
5.2. MontaŜ i wbudowanie koszy
MontaŜ koszy naleŜy przeprowadzić wg następującego schematu:
• rozłoŜyć i rozciągnąć kaŜdy kosz na twardej, płaskiej powierzchni
• zagiąć i podnieść do pionu boki kosza i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny
prostopadłościan o wymaganej wysokości,
• sprawdzić poprawność uzyskanych wymiarów kosza i połączyć naroŜa wystającymi drutami
brzegowymi,
• połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając naprzemiennie
podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilości podanej
przez producenta,
• kosz ułoŜyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłoŜu i połączyć z koszami
sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie,
• puste kosze połączone w grupę składającą się z kilku sztuk, naleŜy naciągnąć i dopiero wtedy
przymocować do podłoŜa lub niŜszej warstwy,
• kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki. Kosze napełnić z lekkim
naddatkiem, stosując w trakcie napełniania haczyki spinające przeciwległe ścianki - w ilości 4
szt/m3 kosza,
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• kamienie w eksponowanych , widocznych murach układac z zachowaniem zasad wiazania muru
kamiennego , z zastosowaniemduŜych kamieni w naroŜnikach,
• zamknąć wieko kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z którymi
wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka naleŜy wykonać drutem lub
zszywkami w sposób podany wcześniej
• montaŜ pozostałych warstw koszy wg analogicznego schematu postępowania.
5.3. Ogólne warunki wykonania robót
Szczegóły montaŜu naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt.6
6.2. Kontrola jakości robót.
Kontrola polega na sprawdzeniu:
• rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod koszami
• materiałów (kosze, kamień, geowłóknina)
• montaŜu i wbudowania koszy, a w szczególności : poprawności łączenia wszystkich krawędzi,
geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z
wymogami Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-5961/2003)
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Jednostkami obmiaru są:

-

m3 (metr sześcienny) konstrukcji zbudowanej z koszy gabionowych

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt. 8
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Płatności naleŜy
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Płaci się za
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. NaleŜy wykonać roboty wymienione w pkt. 1.4
niniejszej ST, zgodnie z dokumentacja projektową.
Cena

jednostki obmiarowej 1

m3 (metra

sześciennego) wykonania

murów z

koszy

gabionowych.obejmuje:
• wykonanie niwelacji podłoŜa
• ułoŜenia geowłókniny
5
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• montaŜ i wbudowanie koszy gabionowych w miejsce ich przeznaczenia
• dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych
• zastosowanie

niezbędnego

sprzętu

(dźwigów,

środków

transportowych)

i

konstrukcji

pomocniczych
• oczyszczenie sprzętu i miejsca robót
• odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
• montaŜ, demontaŜ i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących
• wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia są Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz Warunki Techniczne
wykonania i Odbioru Robót.
Normy
-

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

-

PN-H-04623:1986

Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metodami nieniszczącymi.

-

EN 10223-3.

Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

-

EN 10244-2.

Zinc or zinc alloy coatings on steel wire.

-

PN-EN 10002-1+AC1:1998

Metale – próba rozciągania - Metoda badania w temperaturze

otoczenia.
-

PN-EN 10244-2

Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieŜelaznych na drucie

stalowym – Część 2: Powłoki z cynku lub stopu cynku.
-

PN-EN 10218-2

Drut stalowy i wyroby z drutu

-

EN 10223-3.

Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Opracował:
mgr inŜ. Joachim Cop
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