Specyfikacja techniczna – ST-00 – Wymagania ogólne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Temat:

TWIERDZA SREBRNA GÓRA, BASTION GÓRNY –
REMONT I ODBUDOWA POTERNY MIĘDZY
BASTIONEM NOWOMIEJSKIM A KLESZCZEM

Lokalizacja :

Działka Nr ew. 479 , obręb : Srebrna Góra
ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra
gmina Stoszowice, powiat ząbkowicki

Inwestor:

Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o.
ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra

Data opracowania:

Marzec 2017

1

2

Specyfikacja techniczna – ST-00 – Wymagania ogólne

SPIS TREŚCI
Lp.

ST

TYTUŁ

Strona

l.

ST-00

Wymagania ogólne

3

2.

ST-01

Remont i odbudowa poterny między Bastionem
Nowomiejskim a Kleszczem

26

Specyfikacja techniczna – ST-00 – Wymagania ogólne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGÓLNE

3

Specyfikacja techniczna – ST-00 – Wymagania ogólne

SPIS TREŚCI .
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robót objętych ST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
2.1.
Źródła uzyskania materiałów
2.2.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
2.3.
Inspekcja wytwórni materiałów
2.4.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
2.5.
Przechowywanie i składowanie materiałów
2.6.
Wariantowe stosowanie materiałów

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Program zapewnienia jakości (PZJ)
6.2.
Zasady kontroli jakości robót
6.3.
Pobieranie próbek
6.4.
Badania i pomiary
6.5.
Raporty z badań
6.6.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.7.
Atesty jakości materiałów i urządzeń
6.8.
Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
7.2.
Zasady określania ilości Robót i materiałów
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy

4

Specyfikacja techniczna – ST-00 – Wymagania ogólne

7.4.
7.5.

Wagi i zasady ważenia
Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2.
Odbiór częściowy
8.3.
Wstępny odbiór robót
8.4.
Odbiór końcowy robót
8.5.
Proces zakończenia kontraktu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ustalenia ogólne
9.2.
Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe
9.3.
Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe
9.4.
Koszty pozyskania zabezpieczeń wykonania

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

5

Specyfikacja techniczna – ST-00 – Wymagania ogólne

6

WSTĘP

1.

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach remontu Twierdzy w Srebrnej Górze obejmującego wykonanie remontu i
odbudowy poterny między Bastionem Nowomiejskim a Kleszczem.
Wykonanie remontu i odbudowy poterny między Bastionem Nowomiejskim a Kleszczem w
Twierdzy Srebrnogórskiej, należy prowadzić zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie robót w
obiekcie zabytkowym (wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i pozwoleniem
na budowę wydanym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLANEGO”

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. i 1.3.
Zakres Robót objętych ST
1.3.1.
Zakres robót do wykonania:
- Remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowomiejskim a Kleszczem,
obejmujące wykonanie prac ziemnych, niwelacyjnych i przygotowawcze; usunięcie
krzewów i korzeni; usunięcie luźnych pozostałości ceglanych i kamiennych,
przygotowanie placu budowy,
- Zabezpieczenie murów ; północnego i południowego z otworami wlotowymi
przedmiotowej poterny za pomocą stalowje siatki typu Tecco,
- Udrożnienie światła poterny i chodnika wraz z jej zabezpieczeniem,
- Odbudowa (od wewnątrz) sklepień poterny i chodnika,
- Systematyczne montaże i demontaże obudowy stalowej, krążyn drewnianych i
konstrukcji na górze wału.
1.3.2.
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.

ST-01
Kleszczem.

1.4.

Remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowomiejskim a

Niektóre określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

Antykorozja
Aprobata
techniczna

Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych
i wykończeniowych obiektu budowlanego
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
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Atest

Bezpieczeństwo
realizacji robót
budowlanych

Budowa

Budynek

Certyfikat

Dokładność
wymiarów
Dokumentacja
budowy
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drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów
świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem
jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne
placówki naukowo-badawcze
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
wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także remont, odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego
obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundament i dach
znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowobadawczą 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
zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną
ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuje:
pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym
dziennik budowy
protokoły odbiorów częściowych i końcowych
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji
obiektu
projekty powykonawcze
operaty geodezyjne
książki obmiarów

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy
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Elementy robót

Geodezyjna
obsługa budowy

Impregnacja

Inspektor
Nadzoru

Inwestor

Kierownik
budowy

Kontrola
techniczna
Kosztorys

Kosztorys
ofertowy
Kosztorys ślepy
Kosztorys
powykonawczy
Materiał
budowlany
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organ nadzoru budowlanego
wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje,
bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji
tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez
pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego
wykonania obiektów
powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami
chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska
zewnętrznego (np. agresją chemiczną), szkodników
biologicznych i ognia
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem
Izby Inżynierów Budownictwa
osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na
realizację zamierzonego zadania
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana
z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i
procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem
Izby Inżynierów Budowlanych
ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem
jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i
przydatnością użytkową
dokument określający ilość i wartość robót budowlanych
sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej,
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny,
materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku
wyceniony kompletny kosztorys ślepy
opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiałów podstawowych
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie
ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem
wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robót
ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i
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remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz
ich części składowych
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
forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie
Nadzór
jakości i kosztów realizowanej inwestycji
inwestorski
określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość
Norma zużycia
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia
produktu o określonych cechach jakościowych
Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z
instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury
wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie
Obmiar
wykonanych robót
Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania
realizowanych elementów budowli i budynków do czasu
osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także
do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu
dokument określający jednoznacznie pod względem
Polska Norma
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
(PN)
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in.
do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektów budowlanych
zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie
Powykonawcze
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia
pomiary
położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub
geodezyjne
będących w toku realizacji obiektów budowlanych
decyzja administracyjna określająca szczególne warunki
Pozwolenie na
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót
budowę
budowlanych, określa czas użytkowania i terminy
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe
wymagania dotyczące nadzoru na budowie
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana
Projektant
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca
członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych
zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i
Projekt
rysunków niezbędnych dla zagospodarowania placu
organizacji
budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych
budowy
oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy.
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Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca robót.
Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
Protokół odbioru dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy,
stanowiący podstawę żądania zapłaty
robót
obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji
Przedmiar
projektowej, oraz z natury, w celu sporządzenia kosztorysu
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty
Przepisy
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania
technicznoobiektów budowlanych
wykonawcze
budowa, a także prace polegające na montażu,
Roboty
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanobudowlanego
montażowe
roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już
Roboty
zabezpieczające 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
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
Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapów budowy
konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa
Rusztowanie
wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych)
lub specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy
do wykonywania robót na poziomie przekraczającym
dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w
procesie technologicznym powodujący ograniczenie lub
uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi
wykonawca
część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną
Zadanie
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do
budowlane
samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji
technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może
polegać na wykonaniu robót związanych z budową,
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Znak
bezpieczeństwa
1.5.
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modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego
prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, które uzyskały certyfikat

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie miejsca wykonywania prac

1.5.1.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach ogólnych oraz warunkach specjalnych
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i komplet specyfikacji technicznych.
Dokumentacja Projektowa

1.5.2.

(1). Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego.
Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo
Budowlane".

Pełna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę, w okresie
przygotowania ofert, znajduje się do wglądu w siedzibie Inwestora „Twierdza
Srebrna Góra” Sp. z o.o. przy ul. Krętej 4 w Srebrnej Górze.
Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma
egzemplarz dokumentacji projektowej na roboty objęte kontraktem.
(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w
ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania:
-

projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić z
Inspektorem Nadzoru),
projektu oznakowania i zabezpieczenia robót (projekt ten Wykonawca winien
uzgodnić w odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru),
projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w
odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru),
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)
programów
konserwatorskich:
konserwacji
i
odtworzenia
detalu
architektonicznego, renowacji elementów ceglanych - z określeniem materiałów
przewidzianych do wykorzystania - (programy te Wykonawca winien uzgodnić ze
Służbą Ochrony Zabytków Oddział w Wałbrzychu oraz z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru),
Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę winny uwzględniać warunki:
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wynikające z praw autorskich
wynikające z warunków technicznych przyjętych w projektach budowlano montażowych
wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w
ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację
powykonawczą robót
Wykonawca przekaże 4 egz. w/w dokumentacji.
1.5.3.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru
końcowego Robót, a w szczególności:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia
służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób
nieupoważnionych.
(2). Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2.
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niniejszej Specyfikacji Technicznej.
(3). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia
obiektów, chodników i dróg w strefie placu budowy oraz jego pobliżu
przed uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego
podwykonawców i dostawców.
(4). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową. W cenę Kontraktową włączony winien być także koszt
wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi montażowe oraz
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, ścieki itp. W cenę Kontraktową winny być włączone również
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z
korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po
zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
1.5.5.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg
dojazdowych.
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi,
o możliwością powstania pożaru.
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
1.5.6.

Ochrona przeciwpożarowa

Specyfikacja techniczna – ST-00 – Wymagania ogólne

14

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca prowadzić będzie Roboty w obiekcie pełniącym funkcję
użytkową. Na czas prowadzenia Robót nie przewiduje się wyłączenia z
użytkowania całości obiektu.

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektu przed wpływami atmosferycznymi mogącymi
spowodować szkody w trakcie wykonywania prac.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia powstałe w remontowanym obiekcie.

Wykonawca odpowiada za ochronę ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, którego
pozostawienie w strefie wykonywania robót było konieczne. Wykonawca zobowiązany jest
do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych.
1.5.9.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na nieprzystosowane do tego obszary w obrębie Terenu
Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
spowodowanych uszkodzeń, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Z uwagi na niską nośność sklepień w obrębie wałów, zabronione jest
używanie ciężkich samochodów jako środków transportowych do
przemieszczania materiału budowlanych.
1.5.10.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ.
Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych”.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek:
-

-

-

-

-

-

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych,
zapewnić zaplecze, urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokości,
przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy.
zapewnić używanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości (np. szelek
bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem) przez pracowników wykonujących roboty.
utrzymywać wszelkie urządzenia oraz sprzęt w należytym stanie
wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca
wykonywania robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niż 1/10 wysokości,
na której wykonywane będą roboty i istnieje zagrożenie spadania przedmiotów, lecz
nie mniejszą niż 6,0 m,
wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca
zasilania budowy linią energetyczną,
wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla
pieszych, ciągach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,
wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściem do obiektu itp. o szerokości,
co najmniej 0,5 m większej od szerokości przejścia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokości co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych
pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia,
nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,
prowadzić montaż rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR)
i dopuścić do użytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru,
stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
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Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru.
1.5.12.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13.

Działania związane z organizacją prac przy obiekcie

Z chwilą przejęcia terenu i obiektu, Wykonawca odpowiada za nie przed właścicielem. Po
zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren i obiekt do stanu
pierwotnego.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia
prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Budowę prowadzić w porozumieniu z
użytkownikiem.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych przez Jednostki
uzgadniające. opiniujące oraz właścicieli obszarów, na których prowadzone będą prace
remontowe.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.14.

Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za
udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane".

2.

2.1.

MATERIAŁY
Źródła szukania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa
badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu robót.
2.2.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

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 Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji i źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
2.3.

Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztów.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
2.6.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
Dokumentacja 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 Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.
Z uwagi na niską nośność sklepień w obrębie wałów, zabronione jest używanie ciężkich samochodów
jako środków transportowych do przemieszczania materiałów budowlanych.

4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
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do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru.
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.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Z uwagi na niską nośność sklepień w obrębie wałów, zabronione jest używanie ciężkich samochodów
jako środków transportowych do przemieszczania materiałów budowlanych.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. 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,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością
wykonywanych 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 Inspektorowi Nadzoru;

-

-

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-

6.2.

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 oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
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.

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości
materiałów.

Specyfikacja techniczna – ST-00 – Wymagania ogólne

21

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót
zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.7.

Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
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 Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.

6.8.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
(2) 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
Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Księgi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) (3) następujące
dokumenty:
-

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
projekt organizacji budowy,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.

7.1.

OBMIAR ROBOT
Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2.

Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
wzdłuż linii prostej (lub jako suma odcinków prostych).
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania Robót.
7.4.

Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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ODBIÓR ROBOT

8.

W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)
b)
c)
d)
8.1.

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi wstępnemu,
końcowemu odbiorowi Robót.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogólnymi od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót .
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3.

Wstępny odbiór Robót

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogólnych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia niżej wymienionych
dokumentów do odbioru wstępnego.
Dokumenty do odbioru wstępnego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru
wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów.
4. Wyniki pomiarów.
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i
ew. PZJ.
6. Opinię o gotowości odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót odbiega od wymaganej
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.
Na zakończenie prac komisja wystawia Protokół wstępnego odbioru Robót.
8.4.

Końcowy odbiór Robót

Po skutecznym dokonaniu wstępnego odbioru Robót (gdy wszystkie usterki i wady zostały
poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokołu wstępnego odbioru Robót, Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi końcowy odbiór Robót zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
8.5.

Proces zakończenia Kontraktu

Wystawienie Oświadczenia końcowego odbioru Robót
Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez Wykonawcę
ewentualnych zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, Inspektor Nadzoru w
terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego odbioru robót z kopią dla Strony
Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z
Umowy, w sposób zadawalający Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie Końcowe
Nie później niż 30 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru robót Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz z dokumentami
wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość robót wykonanych zgodnie z Umową,
oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu z tytułu Umowy.
W ciągu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia końcowego i wszystkich informacji zasadnie
wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy
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Gwarancja należytego wykonania umowy będzie zwolniona lub zwrócona na zasadach
opisanych w umowie – kontrakcie.

9.

9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
-

-

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
wartość pracy rusztowań wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i
wywóz 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 energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót,
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia itp.,
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.
9.2.

Tablice informacyjne

Wymagania dotyczące tablic
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice
informacyjne na czas wykonywania robót.
Tablica informacyjna powinna spełniać wymagania określone w paragrafie 13 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (Dz. U. nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami)

9.3.

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych
norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01
Remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowomiejskim a
Kleszczem
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1.

WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
-

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu i odbudowy poterny
między Bastionem Nowomiejskim a Kleszczem,

w zakresie określonym w projekcie.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
-

-

1.4.

Zakres robót objętych ST
Specyfikacja Techniczna ST-01 „Remontu i odbudowy poterny między Bastionem
Nowomiejskim a Kleszczem” obejmuje:
wykonanie prac ziemnych, niwelacyjnych i przygotowawczych; usunięcie krzewów
i korzeni; usunięcie luźnych pozostałości ceglanych i kamiennych, przygotowanie
placu budowy,
Zabezpieczenie murów; północnego i południowego z otworami wlotowymi
przedmiotowej poterny za pomocą stalowej siatki typu Tecco,
Udrożnienie światła poterny i chodnika wraz z jej zabezpieczeniem,
Odbudowa (od wewnątrz) sklepień poterny i chodnika,
Systematyczne montaże i demontaże obudowy stalowej, krążyn drewnianych i
konstrukcji na górze wału.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne."
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne."

2.

MATERIAŁY
2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne w sąsiedztwie obu skarp północnej i południowej poprzedzić tyczeniem
geodezyjnym. Sondowanie przy murze skalno kamiennym wykorzystać jako materiały
pomocnicze do wytyczenia usytuowania strefy wykopów.
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2.2

Roboty konstrukcyjne - zestawienie

Zabezpieczenie powierzchni i stateczności skarpy:
~
Kotwy stalowe ocynkowane dług 1,5 i 3m,
~
Tiksotropowy Klej cementowy typu KL,
~
Siatka stalowa geotechniczna typu Tecco,
~
liny stalowe ocynkowane wraz z zaciskami i śrubami rzymskimi ,
Roboty stabilizujące strop i ściany ceglane poterny:
~
Łuki podatne obudowy stalowej ŁP z elementów V25 wraz z kształtownikami
stalowymi V25 oraz rozporami systemowymi i zamkami krzyżowymi,
~
Kształtowniki stalowe KS-3,25 dług. 3m,
~
Kotwy stalowe fi 25mm z przedłużonym, obustronnym gwintem,
~
Ceowniki stalowe C140 i C300,
Odbudowa sklepienia i murów poterny:
~
Cegłą gotycka
~
Zaprawa na białym cemencie,
~
Pręty zbrojeniowe żebrowane,
~
Beton zwykły z kruszywa naturalnego
~
Mineralna cementowa piana typu Ekopiana
2.3.
Wyroby ceramiczne - wytyczne.
Cegła budowlana nowa współcześnie wykonana, pełna o wymiarach odpowiadających cegle
historycznej. W wewnętrznych, niewidocznych partiach ścian może zostać użyta na wypełnienie
cegła nowa o innych wymiarach.
Cegła budowlana pełna o wymiarach odpowiadających cegle historycznej na ściany kazamat
powinna spełniać wymogi:
- Nasiąkliwość nie może być większa od 6 %;
- Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 30 N/mm2
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu (badania wg. PN-70/B-12016)
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie.
Cegła budowlana pełna do wypełnienia muru spełniać wymogi:
- Nasiąkliwość nie może być większa od 15 %;
- Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 15 N/mm2
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu (badania wg. PN-70/B-12016)
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie.
2.4. Wyroby kamienne - wytyczne
Kamień obrobiony warsztatowo na elementy gzymsu – piaskowiec zgodny z historycznym.
Kamień łamany do wypełnień – oryginalny z odzysku.
2.5. Zaprawy budowlane - wytyczne
Klasa i wytrzymałość zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-B03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone”
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Do zapraw wapiennych należy stosować jako dodatek cement biały.
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju wapna i cementu (orientacyjny stosunek wapno – bialy cement 3:1)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Zaleca się wykonanie przemurowania specjalną zaprawą trassową do murów zawierających
związki soli.
Do wypełniania szczelin i rys w murach stosować wapienno trassową zaprawą iniekcyjną.
Spoiny wykonać specjalną trassową spoiną o wysokiej porowatości.
Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.
2. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.
Z uwagi na niską nośność sklepień w obrębie wałów, zabronione jest używanie ciężkich samochodów
jako środków transportowych do przemieszczania materiału budowlanych.

Zasadnicze roboty ziemne mogą być wykonywane przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego /przenośniki
taśmowe/. Dobór maszyn i zakres ich użycia podlega akceptacji Inspektora nadzoru i Autora Projektu. Roboty
ziemne wstępne i zasadnicze w obrębie poterny można wykonywać jedynie przy użyciu sprzętu ręcznego.
Rusztowanie rurowe indywidualne przestawiane.
Roboty wiertnicze /przewierty/ wykonać przy użyciu wiertnic elektrycznych lub powietrznych.
Dobór sprzętu - jak określono w Specyfikacji Technicznej. Użycie innego sprzętu jest możliwe,
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
3. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania
ogólne”.
Do transportu materiałów poza terenem wału i sklepień kazamat można użyć takich środków
transportu, jak:



samochód dostawczy
lekki samochód ciężarowy

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5.
Roboty ziemne
Przed wykonywaniem robót ziemnych powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę wraz z
dojazdami.
Roboty rozbiórkowe
Przewiduje się rozbiórkę fragmentów murów w miejscach ich spękań i uszkodzeń.
Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty,
kliny, łomy lub elektronarzędzi ręcznych. Rozebrany materiał transportować na zewnątrz
obiektu.
Sposób i środki opisane do wykonania prac opisanych powyżej przyjęto wg ogólnych zaleceń
i sposobów stosowanych w budownictwie – kierownik budowy może wg posiadanych
uprawnień modyfikować technologię rozbiórek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
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Roboty murowe
Spękane fragmenty ścian i sklepień oraz ujawnione w trakcie prowadzenia prac remontowych, o
rysach rozwartych na szerokość ponad 5 mm należy przemurować nowymi cegłami o
podobnych wymiarach i strukturze; przemurowania wykonać specjalną zaprawą trassową do
murów zawierających związki soli lub zaprawą wapienną z dodatkiem białego cementu. W celu
przemurowania mur w obszarze obejmującym rysy należy rozebrać na szerokość nie mniejszą
niż jedna cegła i na głębokość nie mniejszą niż pół cegły, zostawiając „strzępia” przynajmniej w
co czwartej warstwie. Wykonać należy również „strzępia poprzeczne” poprzez wpuszczenie
części cegieł w głąb muru.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą,
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w
wodzie.
Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać
17mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
Niewielkie pęknięcia, szerokości do 4 mm wypełnić należy wapienno trassową zaprawą
iniekcyjną do wypełniania szczelin i rys w zabytkowych murach.
Nadmierne ubytki spoin murów istniejących wypełnić specjalną trassową spoiną o wysokiej
porowatości (do murów zawierających szkodliwe sole budowlane).
Istniejące spoiny z silnej zaprawy cementowej należy w całości wymienić na specjalną trassową
spoiną o wysokiej porowatości (do murów zawierających szkodliwe sole budowlane).
Wykonanie naprawy starych, wykruszonych spoin na specjalną, gotową spoiną trassową o
wysokiej porowatości.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania prac oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie
- przygotowanie terenu
- zakres i wielkość robót wykonanych /skarpy, udrożnienie poterny, odbudowa murów i
stropów poterny/,
- stan obiektu po zakończeniu robót zasadniczych; konstrukcyjnych na skarpie i w obrębie
poterny.

6. OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową
jest
- dla wykopów – m3
- dla zabezpieczenia powierzchni skarpy – m2.
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7. ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:







Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót,
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robót,
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,
świadectwa jakości wydane przez dostawców,

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót.
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano - Montażowych.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
8.2.

Płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania
ogólne" obejmuje również:
-

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem,
załadunek na środki transportu,
koszty związane z transportem ,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

-

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich,
koszty badań, odbiorów,



przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,



wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami,
wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy
i normy.



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1.



Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
9.1.

Normy

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i
określenia.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone
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