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1. Część ogólna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i
modernizacją dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu w Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu.

1.3 Zakres robót objętych SST:
1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót
Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót
objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i naleŜy
je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i modernizacją
dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy
ul. Skazańców 25 w Warszawie.
W szczególności obejmujących wymagania w zakresie prowadzenia robót budowlanych,
architektonicznych, konstrukcyjnych, wykończeniowych oraz prawidłowości wykonania
wszystkich rodzajów robót, określonych zakresem, robót ujętych w przedmiarze, oraz
wymagań dla zastosowanego sprzętu i narzędzi.
W zakres przewidywanych robót budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w
niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą następujące prace budowlane:
Roboty rozbiórkowe i ziemne
Roboty budowlane architektoniczne i konstrukcyjne
Roboty budowlane wykończeniowe
W ramach wymienionych grup robót wykonywane będą następujące prace:
- rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni i dziedzińca,
- rozbiórka form terenowych zagospodarowania dziedzińca,
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kamienia polnego,
- wykonanie nowej nawierzchni chodników z płyt betonowych,
- wykonanie nowych nawierzchni Ŝwirowych w okolicach drzew,
- wykonanie nowych nawierzchni trawiastych z nasadzeniem roślinności,
- wykonanie nowych murków odwzorowujących fundamenty wartowni i kuźni,
- montaŜ elementów małej architektury (ławki, kosze, donice)
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu, realizacji i odbiorze robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z robotami budowlanymi, konserwatorskimi i instalacyjnymi i obejmują:
wymagania wykonawcze
transport
składowanie materiałów
nadzór i odbiory
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych
do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia
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1.3.2. Nazwa przedsięwzięcia
Przedmiotem przedsięwzięcia jest uporządkowanie i modernizacja dziedzińca przed
budynkiem X Pawilonu w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25
w Warszawie.

1.3.3. Inwestor
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

1.3.4. Biuro projektów
EWA SOWA-MRÓZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Czerniakowska 155/67
00-453 Warszawa

1.3.5. Stan istniejący zagospodarowania działki
Teren budowy zlokalizowany jest na obszarze Cytadeli Warszawskiej a dokładnie przylega do
budynku Muzeum X Pawilonu przy ul. Skazańców 25 w Warszawie

1.3.6. Charakterystyka obiektu
Opis terenu
Cytadela Warszawska została zbudowana po upadku Powstania Listopadowego w latach
1832 – 1834 na rozkaz cara Mikołaja I Romanowa. Pawilon X pełnił wówczas rolę głównego
więzienia politycznego Królestwa Polskiego, miejsca straceń polskich patriotów. Po wojnie
twierdza stała się siedzibą dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Obecnie w
wydzielonym z zespołu Cytadeli budynku X Pawilonu mieści się muzeum martyrologiczne,
oddział Muzeum Niepodległości a budynek XI Pawilonu pełni jego funkcję pomocniczą.
Zarówno budynki te jak i teren dziedzińca objęte są ochroną konserwatorską na podstawie
wpisu do rejestru zabytków na mocy decyzji 59/1 z dnia 01.07.1965 r.
Opis ogólny
Budynek X Pawilonu wybudowany został na planie litery „U”. Jest to budynek piętrowy z
poddaszem nieuŜytkowym, częściowo podpiwniczony. Natomiast budynek XI Pawilonu
wybudowany na rzucie prostokąta jest budynkiem niepodpiwniczonym, piętrowym z
poddaszem nieuŜytkowym.
Pomiędzy Pawilonami znajduje się dziedziniec, którego nawierzchnie są z w złym stanie
technicznym i wymagają przełoŜenia lub wymiany na nowe a elementy wyposaŜenia
dziedzińca – konserwacji.
Natomiast rosnąca na terenie zieleń, w tym ponad stuletnie drzewa, wymagają specjalnych
zabiegów pielęgnacyjnych oraz cięć korekcyjnych. Ogólnie cały obszar dziedzińca naleŜy
poddać pracom zmierzającym do zwiększenia jego wartości uŜytkowej.

1.4 Określenia podstawowe
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku
następująco:
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
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Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty
budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu
budowlanego dla robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowę,
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.
Obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury.
Budynek – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na
wykonywaniu robót związanych z modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej
elementu.
Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieŜącej
konserwacji.
Urządzenia budowlane – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.
Teren budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy – dokument opatrzony pieczęciami odpowiednich urzędów z
ponumerowanymi stronami, słuŜący do dokonywania wpisów istotnych wydarzeń zaistniałych
w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
Kierownikiem budowy i Projektantem.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do
kierowania robotami i prowadzenia działań na budowie w imieniu Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upowaŜniona do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość uŜytkową.
Rejestr obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
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Materiały – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodność – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.
Przedmiar robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych,
Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów
Zamawiający – udzielający zamówienie Wykonawcy do którego naleŜy; przekazanie
dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.
Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z:
Polskimi
Normami
wprowadzonymi
do
obowiązkowego
stosowania
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku
braku normami państwowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych
wydanymi przez COBRTI Instal
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczególnych robót.
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących
przepisów, norm i instrukcji.
Nie wyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich
końcowego odbioru.
W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty
zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją
robót.
Wykonawca jest zobowiązany do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien
opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia
niezbędnego terenu i uzgodnić z odpowiednimi władzami (Inwestorem).
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej
dokumentacji projektowej.
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac
budowy wraz z kosztami ich zuŜycia obciąŜają Wykonawcę.
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji terenu zaplecza
budowy (plantowanie, humusowanie, obsiew mieszanką traw), dróg dojazdowych oraz
naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym
związane obciąŜają Wykonawcę.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez
strony umowy o wykonanie robót „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Protokół
przekazania podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
robót aŜ do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do:
-

ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek
wejściowych
wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu
ustawienia tymczasowych obiektów biurowych, magazynowych i socjalnych,
wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia elektryczna, teletechnika)

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót
budowlanych, co najmniej w zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co
najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana
do uŜywanych środków transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
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Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się
ręcznego przenoszenia cięŜarów nie powinny mieć spadków większych niŜ 10%.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów,
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemoŜliwiający dostęp
osobom postronnym.
Strefa ta nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty,
lecz nie mniej niŜ 6,0 m.
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości
0
nie mniejszej niŜ 2,4 m nad terenem w najniŜszym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w
kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie
przez spadające przedmioty.
UŜywanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi,
sprzętu, materiałów jest zabronione.
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia
poŜarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed poraŜeniem prądem
elektrycznym.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŜy
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowaŜnionych. Rozdzielnice powinny być
usytuowane w odległości nie większej niŜ 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie
urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
•
•
•

przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i
mechanicznych,
przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad
miesiąc,
przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w
instalacjach, naleŜy sprawdzać ich działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane
w ksiąŜce konserwacji urządzeń.
NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoŜarowych.
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŜliwych naleŜy zapewnić:
posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny
być dostosowane do warunków wykonywania pracy
Napoje naleŜy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
0
0
przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŜej 10 C lub powyŜej 25 C.
Pracownik moŜe przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów
otrzymanych od pracodawcy.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno –
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzieŜ roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustępy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i
urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeŜeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach
dopuszcza się niŜszą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do składania materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy wykonać w
sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia
składowanych wyrobów i urządzeń.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów
lub wyrobów jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów.
Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów,
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami
przepisów przeciwpoŜarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich waŜności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub SST
to naleŜy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją
projektową, ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór moŜe
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie
potrącenia od ceny umownej.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie
trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice
informacyjne, zadaszenia przejść dla pracowników UŜytkownika, zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo.
Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści
publicznie
przed
ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenie ofertowej.

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.
Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i
przepisów dotyczących ochrony środowiska obciąŜą wykonawcę.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŜności i
zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
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b) moŜliwością powstania poŜaru.
Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót
tak by nie oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne.
Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed
oddziaływaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem
się do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed:
moŜliwością powstania zagroŜenia poŜarowego,
przekroczeniem obowiązujących norm hałasu
zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych przed
zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami
szkodliwymi.
Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód oczyszczonych w
osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów.
Wykonawcy nie wolno prowadzić robót w pobliŜu granic zbiorników wodnych i cieków
wodnych, chyba Ŝe uzyska na te prace zgodę słuŜb i odpowiednich władz.
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do
atmosfery. Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające nie
przekraczanie norm i stęŜeń dopuszczalnych określonych przepisami.
Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z
przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hałasu.
Wykonawca nie moŜe stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu
hałasu. Przekroczenie norm poziomu hałasu moŜe spowodować wstrzymanie robót.
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska,
określonych ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami określonymi w otrzymanej od
zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialność prawną i karną oraz jest
zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego środowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy na terenie
budowy i zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem
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 uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak
szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie
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przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia
robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy
niŜ przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia
uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których połoŜenie było
wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego
połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń lub instalacji bądź ich
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub
zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciąŜenia na oś
pojazdów na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na teren i z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim nietypowym
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia
dróg spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do
zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego.
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów naleŜy zabezpieczyć miejsce do
mycia kół pojazdów wyjeŜdŜających z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego,
niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obciąŜają Wykonawcę.
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1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań
określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
Wykonawca ma obowiązek wyposaŜyć teren budowy i miejsca pracy w niezbędny
sprzęt , odzieŜ ochronną i obuwie, osobiste wyposaŜenie niezbędne przy wykonywaniu
specjalistycznych robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom
informacje o zagroŜeniach mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz
aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca
zobowiązany jest do następujących działań
- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p.
- wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia
- wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
- przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej
oraz odzieŜy i obuwia roboczego
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych:
• upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
• brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu;
• brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na
dwóch niŜszych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której
prowadzone są roboty montaŜowe, jest zabronione.
Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m
od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z
wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:
•
krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,
•
pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których moŜliwy jest dostęp ludzi,
naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.
Ponadto, naleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego
zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyŜej 2,0 m w przypadkach, w których
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
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ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
•
upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
przy wykonywaniu robót związanych z montaŜem lub demontaŜem rusztowania),
•
uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
Roboty wykończeniowe zewnętrzne mogą być wykonywane przy uŜyciu ruchomych podestów
roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAU-MANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR
- 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”.
MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją
producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych
powinien posiadać wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujące montaŜu i demontaŜu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Przed montaŜem i demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć i wygrodzić strefę
niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru
technicznego.
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na
wysokości 1,00 m.
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację
piorunochronną.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i
przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją
producenta.
MontaŜ i demontaŜ tego typu rusztowań moŜe być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montaŜu i demontaŜu.
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy uŜyciu drabin rozstawnych
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni uŜywać
środków ochrony indywidualnej, takich jak:
• gogle lub przyłbice ochronne,
• hełmy ochronne,
• rękawice wzmocnione skórą,
• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umoŜliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i
urządzeń technicznych:
• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony
napędu),
• poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

16

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skazańców 25 w Warszawie – Projekt uporządkowania
i modernizacji dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Architektura i Konstrukcja

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być
uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich
eksploatacji.
Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację
techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
InstruktaŜ pracowników
niebezpiecznych

przed

przystąpieniem

do

realizacji

robót

szczególnie

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
• szkolenie wstępne,
• szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać
pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie
dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 –
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub
Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
• wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami
zdrowia pracowników,
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
• udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia
dla Ŝycia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz
zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiązków.
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich
zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
•
•
•
•

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,
dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia
technicznego, a takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
•
oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy
•
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
•
określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych,
•
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
•
wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Kierownik Budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
•
•

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciąŜliwych,
zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich
zagroŜeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia
działań w celu usunięcia tego zagroŜenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej
oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony
indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się
tymi środkami.
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1.5.11 Ochrona i utrzymanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz
przed działaniem wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń uŜywanych do realizacji robót
od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca
musi niezwłocznie usunąć zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

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 Inspektora o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robót
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót:
45100000- 8
45212314- 0
45111000- 8
45432112- 2
45262520- 2
45450000- 6

Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych i
miejsc pamięci
Roboty rozbiórkowe i ziemne
Roboty w zakresie nawierzchni
Roboty murowe
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

2 Materiały.
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
szczegółowe w czasie postępu robót.
Wykonawca na kaŜde Ŝądanie Inspektora Nadzoru jest obowiązany:
- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną,
- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów
przeznaczonych do wbudowywania,
- moŜliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem dostaw w
ramach umowy
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego
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2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę miejscach.
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji naleŜy stosować między
innymi następujące materiały:
Beton podkładowy B 10
Beton B 20
Stal zbrojeniowa BSt 500S
KrawęŜniki betonowe
Płyty betonowe 35x35 cm
Cegła pełna kl 150 o wymiarach 28x14x7
Frakcja Ŝwirowa 16-32 mm
Ławki
Kosze na śmieci
Donice betonowe
Materiały budowlane (zaprawy, impregnaty, kity, szpachle)

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umową.
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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 uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie
moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umową. Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać na własny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leŜą
po stronie Wykonawcy.
Środki transportu uŜyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania
wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak
równieŜ zapewnić bezpieczeństwo uŜytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie
budowy.
Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać moŜliwość prowadzenia prac
zgodnie z dokumentacją projektową , przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami
realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie
budowy.
Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących
utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub
zniszczenie materiałów.
Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów
budowlanych, urządzeń, wyposaŜenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji
zadania.
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu
wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń.
Rozładunek , magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z
zaleceniami producentów materiałów , wyrobów i urządzeń.

5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 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.
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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 dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor 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 rozwaŜaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z
Wykonawca , Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie następujących prac:
-

rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni i dziedzińca,
rozbiórka istniejących form terenowych zagospodarowania dziedzińca,
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kamienia polnego,
wykonanie nowej nawierzchni chodników z płyt betonowych,
wykonanie nowych nawierzchni Ŝwirowych w okolicach drzew,
wykonanie nowych nawierzchni trawiastych z nasadzeniem roślinności,
wykonanie nowych murków odwzorowujących fundamenty wartowni i kuźni,
montaŜ elementów małej architektury (ławki, kosze, donice)

Dokładny zakres robót przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, warunkami
technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 10.
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaŜe Wykonawcy:
projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowę;
dziennik budowy;
plac budowy;
miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niŜ 2,0 m powinien umieścić
tablicę informacyjną określającą:
numer pozwolenia na budowę;
adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót;
imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów
nadzoru;
numery telefonów alarmowych.

6. Kontrola jakości robót
6.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- bhp,
- 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 i sterowania jakością
wykonywanych robót,
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania
jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować moŜna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów
ponosi wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zaŜądania dostarczyć Inspektorowi
zaświadczenia stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu
próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać
Inspektorowi Nadzoru.
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru.
Kopie atestów powinny być przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materiałów.
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6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeŜeli nie są objęte certyfikacją
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.
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.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 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 Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek
oraz
wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.5.2 Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
6.5.3 Dokumenty certyfikujące
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla
materiałów i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze,
wyniki badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być
gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny być dostępne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na kaŜde jego Ŝyczenie. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót.
6.5.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
a) zgłoszenie robót.
b) protokoły przekazania placu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencje na budowie

6.5.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy
w
miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie 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 umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości
będą
uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiór robót i dostaw
8.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót,
c) dostawy i urządzenia,
d) odbiorowi ostatecznemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, Ŝe występują
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor ustala zakres
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia .
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4 Odbiór ostateczny robót
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie
później niŜ 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia
zakończenia robót).
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od
wymaganej
dokumentacją
projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
a)
dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z
kartami gwarancyjnymi dla urządzeń.
b)
Specyfikacje Techniczne.
c)

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

d)

Receptury i ustalenia technologiczne.

e)

Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów.

f)

Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań
laboratoryjnych.

g)

Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

h)

Instrukcje obsługi.

i)

Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j)

Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k)

i

sprawdzeń

oraz

oznaczeń

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5 Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi)
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag
uŜytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.

9. Podstawa płatności
Informacje ogólne
Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach ofertowych i umowie.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji
projektowej.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem
podatku VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
- dzierŜawę terenu,
- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodników,
krawęŜników, barier i oznakowań
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
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Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów oraz organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Płatność za roboty
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5
specyfikacji:
Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montaŜu i demontaŜu oraz pracy
rusztowań wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwotę
ryczałtową tj. niezmienną niezaleŜnie od rodzaju, ilości i czasu pracy rusztowania.
Zamawiający nie będzie uwzględniał dodatkowych kosztów Wykonawcy za
niewłaściwą organizację pracy i nieefektywny czas postoju rusztowań przy pomniku.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy i rozporządzenia
Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z póŜniejszymi poprawkami .
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75),z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.( Dziennik
Ustaw nr 121 ) .
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpoŜarowej;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu uŜytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.
Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych
robót.
Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach branŜowych niniejszej ST oraz
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i
urządzeń oraz źródeł ich zakupu naleŜy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy
realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od
wykazanych lecz ich parametry i właściwości muszą być równowaŜne z wymienionymi w
projektach i ST.

10.2. Normy
Polskie normy budowlane i instalacyjne
PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego uŜytku.

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego uŜytku.

PN-97/B-30003

Cement murarski 15.

PN-88/B-30005

Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020

Wapno.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500

Zaprawy

budowlane.

Badania

cech

fizycznych

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002

Wymagania

dotyczące

elementów

murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
(CPV 45111000-8)
SST 01.02. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
(CPV 45432112-2)
SST 01.03. ROBOTY MUROWE
(CPV 45262520-2)
SST 01.04. ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE
(CPV 45450000-6)
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SST 01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

(CPV 45111000-8)
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B.1.1. Wstęp
B. 1.1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i
modernizacją dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu w Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 w Warszawie.
B.1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości
materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót
ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz uŜytego sprzętu i
narzędzi.
B.1.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych
W zakresie szczegółowym naleŜy wykonać następujące prace:
- rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i dziedzińca
- rozbiórka istniejących warstw podbudowy jezdni
- rozbiórka nawierzchni betonowej
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej
- rozbiórka murków i starych fundamentów na dziedzińcu
- demontaŜ donic betonowych
B.1.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
B.1.2. Materiały
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.1.3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.1.4. Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.1.5. Wykonanie robót
B.1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót rozbiórkowych i ziemnych
Rozbiórki
Istniejące elementy nawierzchni rozbierać ręcznie.
Gruz i elementy z rozbiórki wywozić bezpośrednio po rozbiórce na składowisko odpadów
Podkłady
Do wykonania podkładu pod fundamenty naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe.
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Wymagania dotyczące pospółek:
–
uziarnienie do 50 mm,
–
łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%,
–
zawartość frakcji pyłowej do 2%,
–
zawartość cząstek organicznych do 2%.
Do wykonania podkładu podposadzkowego naleŜy stosować piasek zwykły.
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów
budowlanych itp.

Wykopy
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopów
JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
–
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
–
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
–
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
Warunki wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej
poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie
warstwami grubości 25 cm.
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podkładu pod wylewki:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem wylewki.
Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
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Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby
normalnej Proctora.

Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych
w nim robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi
tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95
wg próby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
B.1.5.2. Szczegóły wykonywania robót rozbiórkowych i ziemnych
Roboty rozbiórkowe i ziemne nawierzchni dziedzińca
-

Rozebrać odcinkami nawierzchnię z kamienia polnego z zachowaniem materiału do
powtórnego uŜycia oraz zdemontować odcinkami biegnące wzdłuŜ drogi krawęŜniki.

-

Rozebrać istniejące warstwy podbudowy nawierzchni drogi oraz ewentualnie gruntu
rodzimego, do głębokości określonej grubością nowej konstrukcji podbudowy.

-

Wykonać niwelację powierzchni terenu usuwając nadmiar gruntu lub uzupełniając
zapadliska, w celu uzyskania docelowych spadków, zgodnie z projektowanymi
rzędnymi wysokościowymi.

-

W przypadku naruszenia naturalnego podłoŜa wykonać zagęszczenie gruntu płytami
wibracyjnymi.

-

Rozebrać odcinkami istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych o wym. 35 x 35 cm
oraz zdemontować odcinkami okalające nawierzchnię obrzeŜa betonowe.

-

Rozebrać odcinkami nawierzchnię asfaltową na dojściu do Muzeum oraz na ścieŜce
wzdłuŜ ścian budynku X Pawilonu.

-

Rozebrać istniejące warstwy podbudowy nawierzchni oraz ewentualnie gruntu
rodzimego, do głębokości określonej grubością nowej konstrukcji podbudowy

-

Wykonać niwelację powierzchni terenu usuwając nadmiar gruntu lub uzupełniając
zapadliska, w celu uzyskania docelowych spadków, zgodnie z projektowanymi
rzędnymi wysokościowymi.

-

W przypadku naruszenia naturalnego podłoŜa wykonać zagęszczenie gruntu płytami
wibracyjnymi.

-

Zabezpieczyć wszystkie znajdujące się na terenie drzewa, trzy krzewy jałowca
sabińskiego w donicach, dwa murki obrazujące przebieg starych fundamentów,
karetkę więzienną oraz płyty fundamentowe pod dwie budki wartownicze.
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Oczyścić teren z zanieczyszczeń oraz usunąć w uzgodnieniu ze specjalistą od zielni
starą trawę i chwasty.

Roboty rozbiórkowe murków i starych fundamentów
-

Murki z cegły rozbierać ręcznie selekcjonując dobrze zachowaną cegłę do
ponownego wmurowania w odtwarzany mur.

-

Fragmenty starych fundamentów rozbierać ręcznie

B.1.6.

Kontrola jakości robót

Kontrolę jakości dla robót rozbiórkowych i ziemnych wykonywać zgodnie z pkt.6
ogólnej specyfikacji technicznej.
B.1.7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej

B.1.8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
B.1.9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.1.10.

Dokumenty odbioru robót

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej
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SST 01.02. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

(CPV 45432112-2)
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B.2.1. Wstęp
B. 2.1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i
modernizacją dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu w Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 w Warszawie.

B.2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości
materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót
ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz uŜytego sprzętu i
narzędzi.
B.2.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie nowych nawierzchni jezdni i dziedzińca.
W szczególności wykonane będą następujące prace w zakresie nawierzchni:
- wykonanie nowych nawierzchni z kamienia polnego
- wykonanie nowej nawierzchni z płyt betonowych
- wykonanie nowej nawierzchni Ŝwirowej
- wykonanie nowej nawierzchni trawiastej

B.2.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.

B.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
B.2.2. Materiały
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.2.3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.2.4. Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.2.5. Wykonanie robót
B.2.5.1. Ogólne zasady wykonywania nawierzchni
Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości
betonu na ściskanie.
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Orientacyjny skład podbetonu:
–
pospółka kruszona 0/40,
3
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotność
optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%,
20/10 = 20%,
0/2 = 30%
Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2
minuty.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
–

–
–

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za
pośrednictwem rynny,
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości
większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki
wibracyjne.
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Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w
płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po
winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować
zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
- obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi
naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu.
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
a. Temperatura otoczenia
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C,
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C,
jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpiecze nia uformowanego elementu przed
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
b. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu.
c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
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przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu
naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem
nośności załoŜonej w projekcie technicznym.
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

B.2.5.2. Szczegółowe zasady wykonywania nawierzchni
Zasady wykonania nawierzchni
Wymianę nawierzchni dziedzińca naleŜy wykonywać z podziałem na etapy. KaŜdy etap,
przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego naleŜy zgłosić do odbioru.
Niwelację geodezyjną terenu naleŜy zlecić uprawnionemu geodecie.
We wszystkich punktach charakterystycznych podano rzędne projektowe niezbędne do
wykonania nawierzchni. Wysokościowo naleŜy dowiązać się do rzędnych wejść do
budynków oraz rzędnych istniejących nawierzchni w miejscach styku.
Wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie drzew oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego
terenu, prowadzić ręcznie ze szczególną ostroŜnością i starannością. Ewentualne kolizje z
istniejącym uzbrojeniem naleŜy kaŜdorazowo zgłosić do poszczególnych uŜytkowników i
uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na moŜliwość natrafienia na jakiekolwiek relikty
przeszłości na tym obszarze. W takim wypadku wszelkie prace ziemne naleŜy bezwzględnie
poprzedzić badaniami archeologicznymi.
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Przyjęty w projekcie zakres nawierzchni Ŝwirowej naleŜy zweryfikować po przystąpieniu do
robót drogowych i odkryciu przy udziale konserwatora zieleni zasięgu trudnego do określenia
w chwili obecnej korzeni drzewa, topoli szarej.
Zasięg projektowanego wokół jesionu wyniosłego kręgu z obrzeŜem betonowym
wypełnionym Ŝwirem moŜe ulec zmianie po rozpoczęciu robót drogowych i określeniu przy
udziale konserwatora zieleni, zasięgu korzeni drzewa.
Nawierzchnia z kamienia polnego
-

-

-

-

-

-

Wykonać zdylatowaną zgodnie z normą podbudowę betonową grubości 15 cm z
betonu B 10, na podsypce piaskowej grubości 10 cm, zagęszczonej mechanicznie do
wskaźnika JS = 1,0 .
Wykonać zdylatowaną j. w. ławę betonową z oporem o wym. 35 x 35 x 15 cm z
betonu B 10.
UłoŜyć odcinkami nawierzchnię z kamienia polnego 16 x 20 cm na podsypce
cementowo – piaskowej grubości 5 cm, zgodnie z projektowanymi spadkami i
rzędnymi wysokościowymi. Kamień polny wstępnie naleŜy ułoŜyć ponad wymagany
poziom, uwzględniając osiadanie podłoŜa podczas zagęszczania.
Osadzić krawęŜniki betonowe o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z
uwzględnieniem projektowanych spadków i rzędnych wysokościowych oraz z
uwzględnieniem projektowanych trzech wjazdów typu bramowego.
Spoiny w nawierzchni z kamienia polnego wypełnić
klińcem, natomiast w
krawęŜnikach betonowych zaprawą cementowo – piaskową.
Suchą i czystą nawierzchnię z kamienia zagęścić wibratorem płytowym z osłoną
gumową. Ubijanie prowadzić od brzegów do środka, równomiernie na całej
powierzchni aŜ do uzyskania projektowanego poziomu.
Po ubijaniu uzupełnić szczeliny kamienia właściwym materiałem wypełniającym.
Odwodnienie projektowanej nawierzchni odbywać się będzie poprzez właściwe
spadki, do istniejących czterech studzienek kanalizacyjnych zakończonych kratką.
Wpusty kratek naleŜy oczyścić i wyregulować do rzędnych projektowanej nawierzchni
a same kratki wymienić na nowe.
Ciek z kamienia polnego naleŜy przełoŜyć i wyregulować wysokościowo do rzędnych
podanych na rys. nr 3.
W celu uporządkowania otoczenia oraz zabezpieczenia karetki więziennej, projektuje
się pod kibitkę placyk z kamienia polnego o wymiarach 350 x 235 cm. ObrzeŜa tej
nawierzchni naleŜy wykonać z większego kamienia polnego.

Nawierzchnia z płyt betonowych
NaleŜy wykonać wymianę chodników oraz nawierzchni skwerku z płyt betonowych o
wym. 35 x 35 cm na nowe analogiczne, o tych samych wymiarach i kolorze co
istniejące. Zgodnie z Ŝyczeniem Inwestora zastąpić istniejące nawierzchnie asfaltowe
bardziej trwałą nawierzchnią z płyt betonowych, która w sposób naturalny nawiąŜe do
istniejących obecnie płyt chodnikowych i połączy się z nimi w jedną całość. Z tego
samego materiału wykonać ścieŜkę prowadzącą do wejścia głównego. Płyty betonowe
naleŜy ułoŜyć w nowy wzór – skośnie z uŜyciem skrajnych pięciokątnych płyt o
kształcie infuły. W tym celu naleŜy wykonać następujące prace:
-

-

-

Zabezpieczyć drzewo, jesion wyniosły z 1900 roku, wazon, fontannę ze studzienką
oraz płyty fundamentowe pod dwie budki wartownicze. W razie konieczności budki
tymczasowo zdemontować.
Zdemontować dwie donice betonowe w celu wymiany ich na nowe analogiczne do
istniejących.
Wykonać zdylatowaną zgodnie z normą podbudowę betonową grubości 12 cm z
betonu B 10, na podsypce piaskowej grubości 5 cm, zagęszczonej mechanicznie do
wskaźnika JS = 1,0
Wykonać zdylatowaną j. w. ławę betonową z oporem o wym. 20 x 20 x 10 cm z
betonu B 10.
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UłoŜyć odcinkami nawierzchnię z płyt betonowych o wym. 35 x 35 x 5 cm, na
podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 ÷ 5 c z uwzględnieniem projektowanych
rzędnych i spadków. Płyty naleŜy ułoŜyć skośnie z uŜyciem skrajnych pięciokątnych
płyt o kształcie infuły.
- Wykonać odpowiednio „wtopione” lub ze „światłem” obrzeŜa betonowe o wym. 8 x 30
cm, na ławie betonowej z oporem z uwzględnieniem projektowanych spadków i
rzędnych wysokościowych.
- Spoiny w nawierzchni z płyt betonowych oraz w betonowych obrzeŜach wypełnić
zaprawą cementowo – piaskową.
Odwodnienie projektowanej z odpowiednimi spadkami nawierzchni odbywać się będzie
poprzez wtopione obrzeŜa w teren, do istniejących studzienek kanalizacyjnych oraz przy
pomocy cieku z kamienia polnego. Wpusty kratek naleŜy oczyścić i wyregulować do
rzędnych projektowanej nawierzchni a sama kratkę wymienić na nową.
-

Nawierzchnia Ŝwirowa
Z uwagi na wysadzone korzenie drzew, topoli szarej oraz jesionu wyniosłego, naleŜy
wykonać w ich sąsiedztwie nawierzchnię Ŝwirową.
- Topola szara
Na odcinku ok. 850 cm dojścia do Muzeum, nie ma moŜliwości wykonania
nawierzchni z płyt betonowych na podbudowie z powodu wysadzonych korzeni
drzewa. W związku z tym, naleŜy na tym odcinku wykonać nawierzchnię Ŝwirowa o
frakcji 16 – 32 mm. Przyjęty zakres nawierzchni Ŝwirowej naleŜy zweryfikować po
przystąpieniu do robót drogowych i odkryciu przy udziale konserwatora zieleni zasięgu
nie widocznych w chwili obecnej korzeni. Prace te wykonywać, ze szczególną
ostroŜnością i starannością z uwagi na moŜliwość uszkodzenia korzeni.
- Jesion wyniosły
Wykonać wokół drzewa krąg z obrzeŜa betonowego wypełniony Ŝwirem o frakcji 16 –
32 mm. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót drogowych zbyt
miejscami płytkiego usytuowania korzeni, naleŜy w obrzeŜach betonowych
zastosować mostki. Prace te wykonywać pod nadzorem konserwatora zieleni, ze
szczególną ostroŜnością i starannością z uwagi na moŜliwość uszkodzenia korzeni.
Nawierzchnia trawiasta
-

-

-

Wymienić wierzchnią warstwę gruntu rodzimego grubości ok. 5 cm, na ziemię
urodzajną z uwzględnieniem właściwego poziomu terenu (ok. 5 cm poniŜej obrzeŜy
betonowych). Wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie drzew oraz istniejącego
uzbrojenia podziemnego terenu prowadzić ręcznie ze szczególną ostroŜnością i
starannością.
Po wyrównaniu i splantowaniu ziemi, wysiać we właściwej porze roku gotową
mieszankę nasion trawnikowych właściwą dla terenów częściowo zaciemnionych.
Wykonać profesjonalną pielęgnację drzew zgodnie z zaleceniami zawartymi w
opracowaniu Inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem, autorzy arch.
krajobrazu Robert Milczarek i arch. krajobrazu Marcin Szatan, maj 2010 r.
WzdłuŜ kanału c.o. z betonowych łupin naleŜy w pasie o szerokości ok. 0,5 m
wykonać nasadzenia bluszczem pospolitym (Hedera helix), pnącą rośliną o
2
zimotrwałych liściach (ok. 10 szt/m ).

B.2.6.

Kontrola jakości robót

Kontrolę jakości dla robót w zakresie wykonywania nawierzchni wykonywać zgodnie z
pkt.6 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.2.7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
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Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
B.2.9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.2.10.

Dokumenty odbioru robót

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej
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B.3.1. Wstęp
B. 3.1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i
modernizacją dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu w Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 w Warszawie.

B.3.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości
materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót
ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz uŜytego sprzętu i
narzędzi.
B.3.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych.
B.3.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.

B.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
B.3.2. Materiały
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej oraz wyszczególnione poniŜej.
Cegła budowlana pełna klasy 150 wg PN-B-12050:1996
Zastosować cegłę o wymiarach 28x14x7cm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ:
–
2 na 15 sprawdzanych cegieł
–
3 na 25 sprawdzanych cegieł
–
5 na 40 sprawdzanych cegieł.

B.3.3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.3.4. Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.
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B.3.5. Wykonanie robót
B.1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Wymagania ogólne:
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków
i otworów.
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej
1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych.
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w
murze polewać lub moczyć w wodzie.
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i
uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegły pełnej
Spoiny w murach ceglanych.
a. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
b. 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10
mm.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15%
całkowitej liczby cegieł. JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i
rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły
jednego wymiaru. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z
cegieł o grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione
boczne.

Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Wykonywanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np.
lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
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Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami.
MontaŜ zbrojenia.
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,
urządzeń wytwórczych i montaŜowych.
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

Składniki mieszanki betonowej
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
–
–
–
–
–

zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
zawartość alkaliów do 0,6%
zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 1961:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być
uŜyty do betonu.
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Kruszywo.
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PNB-06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:
–
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
–
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
–
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
–
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
–
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
–
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić
bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji
0–2 mm.
Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2
minuty.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego
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teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za
pośrednictwem rynny,
–
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
–
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości
większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki
wibracyjne.
Zagęszczanie betonu
–

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w
płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
a. Temperatura otoczenia
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C,
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C,
jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpiecze nia uformowanego elementu przed
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
b. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu.
c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu
naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem
nośności załoŜonej w projekcie technicznym.
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
B.3.5.2. Szczegóły wykonywania robót murowych
Murki obrazujące przebieg starych fundamentów
Murki z uwagi na ich zły stan techniczny naleŜy wykonać na nowo w miarę moŜliwości ze
starej dziewiętnastowiecznej cegły z odzysku, będącej w dobrym stanie technicznym.
Dopuszcza się równieŜ nową cegłę kl. 150 o wymiarach dziewiętnastowiecznej 28 x 14 x
7 cm. Murki wymurować na zaprawie cementowej marki M8 na puste spoiny, które naleŜy
wypełnić fugą trasową np. TKM firmy Tubag ściśle wg karty technicznej produktu lub inną
podobną równowaŜną. Spoiny grubości ok. 5 mm. Wiązanie, kolor cegieł oraz grubość i
kształt spoiny naleŜy przyjąć w oparciu o zachowane na terenie Cytadeli Warszawskiej
mury np. Bramę Bielańską z XIX wieku. Całość zabezpieczyć hydrofobowo właściwym
impregnatem np. preparatem Funcosil SNL firmy Remmers ściśle wg karty technicznej
produktu lub innym preparatem podobnym równowaŜnym.
Fundamenty wartowni
Murki obrazujące przebieg fundamentów wartowni naleŜy wymurować bez nakrywy z
ukrytym wieńcem obwodowym, w układzie zgodnym ze stanem istniejącym, wg rys. nr 6.
Zbrojenie wieńca 4 # 10, strzemiona Ø 6 co ok. 25 cm. Beton pomiędzy murkami zbroić
górą i dołem siatkami z prętów # 10 co 15 x 15 cm. Beton B20, stal BSt 500S (AIIIN).
NaleŜy wykonać właściwe spadki a całość odpowiednio zdylatować. Dylatacje wypełnić
elastycznym poliuretanowym materiałem uszczelniającym, odpornym na wpływy
atmosferyczne np. jednoskładnikowym kitem poliuretanowym
Sikaflex PRO-3 WF
produkcji Sika ściśle wg karty technicznej produktu. Dopuszcza się zastosowanie
materiału innego podobnego, równowaŜnego o tych samych parametrach.
Fundamenty kuźni
Murki obrazujące przebieg fundamentów kuźni naleŜy wymurować z nakrywą w układzie
zgodnym ze stanem istniejącym. Zbrojenie betonu oraz spadki i dylatacje wg projektu.
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B.3.6. Kontrola jakości robót
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Mury
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli

Rodzaj odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia:
na 1 metrze długości
na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
na wysokości 1 m
na wysokości kondygnacji
na całej wysokości
Odchylenia kaŜdej warstwy od
poziomu
na 1 m długości
na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od
poziomu
na 1 m długości
na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów
w świetle o wymiarach do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość
B.3.7.

Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury
mury
spoinowane
niespoinowane
3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30

1
10

2
10

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
B.3.8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
B.3.9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.3.10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej

52

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skazańców 25 w Warszawie – Projekt uporządkowania
i modernizacji dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Architektura i Konstrukcja

SST 01.04. ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE
(CPV 45450000- 6)
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B.4.1. Wstęp
B. 4.1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uporządkowaniem i
modernizacją dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu w Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 w Warszawie.

B.4.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości
materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót
ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz uŜytego sprzętu i
narzędzi.
B.4.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót wykończeniowych i małej architektury.
B.4.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.

B.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
B.4.2. Materiały
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.4.3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.4.4. Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.4.5. Wykonanie robót
.
Konserwacja kibitki - konieczność wykonania konserwacji metalu i drewna oraz miejsc styku
tych materiałów (koła). Powierzchnia metalu, opierzenia wykonanego z blachy stalowej,
wymaga oczyszczenia z kurzu i brudu oraz innych nawarstwień (m. in. ptasie odchody,
pozostałości organiczne z liści drzew), usunięcia produktów korozji a następnie
zabezpieczenia antykorozyjnego i malarskiego opracowania dekoracyjnego.
Elementy drewniane: dyszel, siedzisko dla woźnicy i stopień, wymagają oczyszczenia z brudu
oraz impregnacji środkami przeznaczonymi do konserwacji drewna.
Wykonanie tych prac naleŜy poprzedzić opracowaniem programu konserwatorskiego, który
powinien zawierać warunki ekspozycji obiektu.
NaleŜy rozwaŜyć zmianę usytuowania karetki. Obecnie znajduje się ona w bezpośrednim
sąsiedztwie szkodliwie oddziaływujących na nią drzew.
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Źródełko wody na dziedzińcu - naleŜy poddać uczynnieniu oraz konserwacji. W tym celu
naleŜy usunąć z cokołu fontanny zazielenienia, umyć ją wodą pod ciśnieniem, zastosować
środek dezynfekujący np. StoPrim Fungal ściśle wg karty technicznej produktu lub inny
preparat podobny równowaŜny. Całość zabezpieczyć przed przyjmowaniem wody oraz
rozwojem flory bakteryjnej za pomocą preparatu hydrofobowego np. Konsil Z super lub innym
preparatem podobnym równowaŜnym. Wodotrysk – część metalową źródełka wykonany z
mosiądzu oczyścić z brudu i rdzy a następnie po wysuszeniu powierzchni w odpowiednich
warunkach zewnętrznych, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez naniesienie
wosku
mikrokrystalicznego np. Cosmoloid 80H lub innego preparatu podobnego równowaŜnego.

Elementy małej architektury
Ławki
Zamontować zgodnie z dokumentacją projektowa ławki wolnostojące np. typ Kobe 001311
(10 szt.). Siedzisko drewniane dł. 180 cm, kolor palisander, podstawa z betonu gładkiego.
Kosze
Zgodnie z planem zagospodarowania dziedzińca ustawić 3 kosze wolnostojące np. typ PasaŜ
003313. Wysokość kosza 63 cm, obudowa z betonu zbrojonego płukanego, faktura
powierzchni grys granitowy.
Donice betonowe
Zgodnie z planem zagospodarowania dziedzińca ustawić wolnostojące, sześciokątne donice
np. typ PasaŜ –130345 (2 szt). Donica o średnicy 120 cm z betonu zbrojonego płukanego,
faktura powierzchni grys granitowy.

B.4.6. Kontrola jakości robót
Kontrolę jakości dla robót wykończeniowych pozostałych wykonywać zgodnie z pkt.6
ogólnej specyfikacji technicznej.
B.4.7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej

B.4.8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
B.4.9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
B.4.10.

Dokumenty odbioru robót

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej

OPRACOWAŁ:
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