Egzemplarz nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
Zamierzenie budowlane:

Przebudowa wraz z rewitalizacj¹ budynków u¿ytecznoœci publicznej – zespoùu
grodzy V oraz VI wraz z infrastruktur¹ techniczn¹
Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i usùug
Adres inwestycji:

87-100 Toruñ, aleja Úw. Jana Pawùa II 1, 2, 3, 5, dz. ewid. nr 340 (obrêb 13),
26, 49 (obrêb 14), jednostka ewidencyjna: 046301_1, Toruñ
Inwestor:

Gmina Miasta Toruñ, 87-100 Toruñ, ulica Waùy gen. Sikorskiego 8
Zamawiaj¹cy:

Wydziaù Gospodarki Komunalnej, 87-100 Toruñ, ul. Legionów 220
Jednostka projektowa:

STRUKTURO Szymon Wiœniewski, 87-100 Toruñ, ul. Faùata 21/10
Zakres Specyfikacji technicznej:

ST-00.00
ST-01.00

Wymagania ogólne
Roboty konserwatorskie

Miejsce i data sporz¹dzenia dokumentacji:
Toruñ, lipiec 2017 r.

SPIS ZAWARTOÚCI:
ST-00.00

Wymagania ogólne, roboty ogólnobudowlane ................................................................................... 3

ST-00.01

Roboty budowlane i konserwatorskie .............................................................................................. 21

UWAGI:
Niniejsz¹ specyfikacjê techniczn¹ nale¿y rozpatrywaã caùoœciowo, wraz z projektem budowlanym, wszystkimi
opracowaniami bran¿owymi oraz dokumentacj¹ konserwatorsk¹.
Przywoùane katalogi – jako podstawa wyceny, stanowi¹ nieobowi¹zuj¹cy przykùad. Podstaw¹ jest kalkulacja indywidualna.
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ST-00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
ST-00.01. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj¹cego
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s¹ wymagania ogólne i szczegóùowe, które musz¹ byã
przestrzegane przez Wykonawcê robót w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa wraz z rewitalizacj¹
budynków u¿ytecznoœci publicznej – zespoùu grodzy V oraz VI wraz z infrastruktur¹ techniczn¹” (zamówienie
publiczne nr 87/2017), 87-100 Toruñ, aleja Úw. Jana Pawùa II 1, 2, 3, 5, dz. ewid. nr 340 (obrêb 13), 26, 49 (obrêb
14).
Czêœã ogólna Specyfikacji Technicznej okreœla wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót
wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji budowy.
W przypadku wyst¹pienia niezgodnoœci Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegóùowymi Warunkami
Umowy ostateczne znaczenie bêd¹ miaùy warunki okreœlone w Umowie.
ST-00.02. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem robót bêd¹cych tematem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegaj¹ce na
wykonaniu robót budowlanych obejmuj¹cych przebudowê wraz z rewitalizacj¹ budynków u¿ytecznoœci publicznej
– zespoùu grodzy V oraz VI wraz z infrastruktur¹ techniczn¹.
Zakres robót obejmuje:
Roboty przygotowawcze
Ogrodzenie terenu budowy, oœwietlenie, oznakowanie, zapewnienie dojœã i dojazdów po-¿arowych, zapewnienie
bezpiecznych dojœã dla pracowników budowlanych, rozmiesz-czenie sprzêtu ratunkowego i pierwszej pomocy,
urz¹dzenie miejsca skùadowania mate-riaùów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikaj¹cych z
przepisów od-rêbnych odnoœnie skùadowania materiaùów, wyrobów, substancji i preparatów niebez-piecznych,
zapewnienie pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowni-ków, zapewnienie wùaœciwych
warunków dla pracy sprzêtu zmechanizowanego i pomoc-niczego.
Rodzaj prowadzonych robót
Zakres robót budowlano-monta¿owych obejmuje:
a. wykonanie robót rozbiórkowych,
b. wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zewnêtrznych,
c. wykonanie robót wykoñczeniowych wewnêtrznych
d. wykonanie robót wykoñczeniowych zewnêtrznych.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposa¿enie obiektu zgodnie z czêœciami opisowymi i rysunkowymi
wszystkich opracowañ bran¿owych.
Zakres Robót objêtych ST
Wymagania ogólne nale¿y rozumieã i stosowaã w powi¹zaniu z ni¿ej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST-00.00
Wymagania ogólne
ST-01.00
Roboty budowlane i konserwatorskie
Bilans powierzchni terenu
Powierzchnia ewidencyjna dziaùek nr 26, 49 i 340 to 4,0253ha. Bilans powierzchni terenu nie ulegnie zmianie w
ramach niniejszej inwestycji.
Zbiorcze zestawienie podstawowych wielkoœci (wg PN-ISO 9836:1997)
Funkcja budynku:
Rodzaj zabudowy:
Technologia budowy:
Iloœã kondygnacji podziemnych:
Iloœã kondygnacji nadziemnych:
Dùugoœã:
Szerokoœã:

usùugi
wbudowana w nasyp i przyczóùek mostowy
tradycyjna
0
1
7,72 m (ob. nr 6), 17,44 m (ob. nr 9)
10,59 m (ob. nr 6), 5,90 m (ob. nr 9)
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Poziom posadzki ob. nr 6:
Poziom posadzki ob. nr 9:
Wysokoœã ob. nr 6:
Wysokoœã ob. nr 9:
Poziom posadzki przyziemia:
Powierzchnia zabudowy:
w tym:
Grodza V (ob. nr 6)
Grodza VI (ob. nr 9)
Powierzchnia u¿ytkowa:
w tym:
Grodza V (ob. nr 6)
Grodza VI (ob. nr 9)
Kubatura:
w tym:
Grodza V (ob. nr 6)
Grodza VI (ob. nr 9)
Podpiwniczenie:
Poddasze:
Strych:

±0,000 = +0,62m p.p.t. = 40,20 m n.p.m.
±0,000 = +0,78m p.p.t. = 40,20 m n.p.m.
do okapu 3,28 m (w stosunku do ±0,00 m budynku)
do kalenicy 5,84 m (w stosunku do ±0,00 m budynku)
do okapu 2,79 m (w stosunku do ±0,00 m budynku)
do attyki 6,47 m (w stosunku do ±0,00 m budynku)
±0,00 = 50,00 m n.p.m.
2
585 m
2

320 m
2
265 m
2
174,10 m
2

102,82 m
2
71,28 m
3
467,23 m
3

138,19 m
3
329,04 m
brak
brak
brak

Szczegóùy o znaczeniu informacyjnym
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostêp do wszystkich szczegóùów zebranych przez Zamawiaj¹cego na
temat istniej¹cych warunków gruntowych oraz istniej¹cych obiektów. Dostêp do tych materiaùów uùatwi
wykonawcy dokùadn¹ ocenê szczegóùów. Wykonawc¹ jest odpowiedzialny za ocenê szczegóùów i za
konsekwencje wynikaj¹ce z takiej oceny.
Dokumentacja robocza
W przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót wedùug rozwi¹zañ alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawcê, Wykonawc¹ wykona dokumentacjê robocz¹ przedstawiaj¹c¹ szczegóùy rozwi¹zañ, które bêd¹
stosowane podczas wykonywania robót. Koszty zwi¹zane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami
musz¹ byã wù¹czone do cen jednostkowych robót.
Powy¿sza dokumentacja powinna zostaã uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót wg CPV
Roboty budowlane podstawowe w szczególnoœci obejmuj¹:


45000000-7

Roboty budowlane



45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowê



45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne



45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne



45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu



45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby



45113000-2

Roboty na placu budowy



45200000-9

Roboty
budowlane
w
budowlanych
lub
ich
l¹dowej i wodnej



45211000-9

Roboty budowlane w zakresie budownictwa



45400000-1

Roboty wykoñczeniowe w zakresie obiektów budowlanych



45450000-6

Roboty budowlane wykoñczeniowe, pozostaùe



45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne



45453100-8

Roboty renowacyjne
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zakresie
wznoszenia
czêœci
oraz
roboty

kompletnych
w
zakresie

obiektów
in¿ynierii

ST-00.03. Prace towarzysz¹ce i roboty tymczasowe
Prace tymczasowe i towarzysz¹ce:


roboty ziemne tymczasowe zabezpieczaj¹ce skarpy na czas robót ziemnych i docelowych konstrukcji
zabezpieczaj¹cych



geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniej¹cych sieci wraz z oznaczeniem



geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i
chodników



wykonanie pomocniczych konstrukcji monta¿owych



inwentaryzacja powykonawcza



wykonanie tymczasowych przyù¹czy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediów potrzebnych Wykonawcy

ST-00.04. Informacje o terenie budowy
Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj¹cy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegl¹d placu
budowy. Z przegl¹du Komisja sporz¹dzi protokóù okreœlaj¹cy warunki placu budowy, co bêdzie stanowiùo
podstawê do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnoœci Wykonawcy za ewentualne póêniejsze szkody.
Zamawiaj¹cy w terminie okreœlonym w umowie przeka¿e Wykonawcy teren budowy z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przeka¿e dziennik budowy i co najmniej dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowi¹ zaù¹czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹
obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji.
Wykonawc¹ nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W wypadku
stwierdzenia rozbie¿noœci wielkoœã liczbowa wymiarów na rysunkach jest wa¿niejsza od odczytu skalowego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy maj¹ byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.
Wielkoœci i materiaùy okreœlone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej s¹ wielkoœciami
docelowymi. Cechy materiaùów i elementów budowli musz¹ byã jednorodne, odpowiadaã warunkom
przedstawionym w Dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania przez Wykonawcê materiaùów i
elementów budowli o gorszej jakoœci i nie speùniaj¹cych warunków okreœlonych przez Dokumentacjê projektow¹,
to takie materiaùy i elementy budowli zostan¹ zast¹pione innymi na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie placu budowy
Po przekazaniu protokoùem placu budowy Wykonawc¹ jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu a¿ do zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót.
Do zadañ Wykonawcy nale¿y dostarczenie i zainstalowanie tymczasowych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, w tym:
ogrodzenia, porêcze, oœwietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne œrodki niezbêdne
do ochrony robót i mienia.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê
umown¹.
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawc¹ bêdzie odpowiedzialny za bezpieczeñstwo wszystkich
zatrudnionych osób, za ochronê przed wandalizmem i kradzie¿¹ materiaùów i sprzêtu oraz za bezpieczeñstwo
ruchu publicznego oraz wewnêtrznego na tym terenie przez caùy okres prowadzenia robót.
Wykonawc¹ zainstaluje na caùym odcinku robót znaki informuj¹ce o prowadzonych robotach budowlanych.
Ochrona œrodowiska
W czasie wykonywania robót Wykonawc¹ ma obowi¹zek znaã i stosowaã przepisy dotycz¹ce ochrony
œrodowiska naturalnego.
Wykonawc¹ jest zobowi¹zany do utrzymania terenu budowy bez wody stoj¹cej; wùaœciw¹ lokalizacjê warsztatów,
magazynów i skùadowisk oraz dróg dojazdowych z uwzglêdnieniem uci¹¿liwoœci dla osób trzecich, a wynikaj¹cych
ze ska¿enia, haùasu lub innych przyczyn powstaùych w trakcie budowy.
Wykonawc¹ podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony œrodowiska przez caùy czas trwania
robót, zachowuj¹c poni¿sze wymogi:
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1.

Skùady materiaùów i magazyny bêd¹ zasùoniête przed widokiem
w miejscu, z którego haùas nie przeniknie do lokalnego œrodowiska.

2.

Wszystkie tymczasowe i staùe odprowadzenia œcieków bêd¹ wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz staùych systemów odwodnienia. Dotyczy to
równie¿ jakichkolwiek zanieczyszczeñ powstaùych w trakcie prowadzenia robót.

3.

Wszystkie wytwórnie mas i inne êródùa haùasu musz¹ byã zaopatrzone w systemy ograniczaj¹ce emisjê
haùasu oraz odpowiadaã odpowiednim normom.

4.

Wykonawcy nie wolno u¿ywaã ¿adnych materiaùów posiadaj¹cych wady (nowych lub z odzysku), które
mogùyby stwarzaã niebezpieczeñstwo dla œrodowiska; wszystkie materiaùy musz¹ byã stosowane zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.

Wykonawc¹ winien odpowiadaã caùkowicie za usuwanie odpadów i œmieci ze wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc zwi¹zanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi œciœle przestrzegaã
przepisów odnoœnych wùadz.

6.

W trakcie realizacji robót Wykonawc¹ winien nie dopuœciã do zanieczyszczenia œrodowiska zarówno na palcu
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawc¹ winien zabezpieczyã wszelkie rodzaje odpadów wraz ze
œmieciami, odpadkami przemysùowymi i komunalnymi, a nastêpnie przetransportowaã je na wysypisko
œmieci. Wszelkie koszty z tym zwi¹zane ponosi Wykonawc¹.

7.

W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawc¹ jest zobowi¹zany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiêdzy 7:00, a 22:00.

publicznym

oraz

ulokowane

Materiaùy szkodliwe dla otoczenia
Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. Nie dopuszcza siê
u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od dopuszczalnego,
okreœlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaùy odpadowe u¿yte do Robót bêd¹ miaùy œwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion¹
jednostkê, jednoznacznie okreœlaj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na œrodowisko.
Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu robót ich szkodliwoœã zanika
(np. materiaùy pylaste), mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ technologicznych wbudowania.
Je¿eli wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy, Wykonawc¹ powinien otrzymaã zgodê na u¿ycie tych materiaùów od
wùaœciwych organów administracji pañstwowej. Je¿eli Wykonawc¹ u¿yù materiaùów szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u¿ycie spowodowaùo jakiekolwiek zagro¿enie œrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawc¹.
Zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹
Dane okreœlone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bêd¹ uwa¿ane za wartoœci docelowe,
od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okreœlonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i
elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã blisk¹ zgodnoœã z okreœlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.
W przypadku gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ lub Specyfikacj¹
Techniczn¹ i wpùynie to na niezadawalaj¹c¹ jakoœã elementu budowli, to takie materiaùy bêd¹ niezwùocznie
zast¹pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Organizacja robót budowlanych
Przed rozpoczêciem prac Wykonawc¹ zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporz¹dzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994 r.
Wykonawc¹ robót jest odpowiedzialny za jakoœã wykonania prac oraz za ich zgodnoœã z Dokumentacj¹
Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ i poleceniami Inspektora.
Wykonawc¹ zobowi¹zany jest w cenie umowy opracowaã dokumentacjê:


projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót



projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków



projekt organizacji i harmonogram robót



projekt zaplecza technicznego budowy



plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia
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Zabezpieczenie interesu osób trzecich
Wykonawc¹ jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bêd¹cymi
konsekwencj¹ prowadzonych robót. Wykonawc¹ odpowiada za ochronê instalacji i urz¹dzeñ zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: ruroci¹gi, kable itp. Wykonawc¹ zapewni wùaœciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.
Wykonawc¹ odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziaùanie uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj¹cego.
W razie roszczenia strony trzeciej w zwi¹zku z takimi szkodami, Wykonawc¹ wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziaùanie w celu rozstrzygniêcia roszczenia i bêdzie informowaù
Zamawiaj¹cego o postêpach w sprawie oraz o szczegóùach osi¹gniêtego porozumienia.
Stosowanie siê do prawa i innych przepisów
Wykonawc¹ zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pañstwowej i
samorz¹dowej, które s¹ w jakichkolwiek sposób zwi¹zane z robotami. Jest w peùni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Ochrona przeciwpo¿arowa
Wykonawc¹ bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej i bêdzie utrzymywaã sprawny sprzêt
przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych i mieszkalnych na terenie budowy. Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich. Wykonawc¹ jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.
Kierownik Budowy
Wykonawc¹ wyznacza na caùy okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadaj¹cego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowi¹zków Kierownika Budowy nale¿y przyj¹ã wg ustawy
"Prawo budowlane" z 7.07.1994 r. wraz z póêniejszymi zmianami oraz przepisów powi¹zanych.
Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczególni wykonawcy zapoznaj¹ siê ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkùadaj¹ swoje uwagi,
notatki i obliczenia Wykonawcy robót budowlanych.
Wykonawc¹ robót budowlanych przekazuje ww. dokumenty ka¿demu z zainteresowanych podwykonawców.
Wykonawc¹ robót budowlanych winien przekazaã wszystkie elementy niezbêdne do kontynuacji prac przez
podwykonawcê. Procedury i niejasnoœci dotycz¹ce procesu budowy wyjaœnia Inspektor z ramienia Inwestora
wszystkim podwykonawcom.
Nale¿y sporz¹dziã Zeszyt Zadañ Ogólnych, w którym uœciœla siê relacje pomiêdzy Wykonawc¹mi. Wykonawc¹
powinien zapewniã pomoc w czynnoœciach manipulacyjnych i transporcie wewnêtrznym oraz w interpretacji
poszczególnych zadañ.
W przypadku uchybieñ ze strony wykonawców nale¿y poinformowaã Inwestora i Projektantów.
Nale¿y informowaã Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadañ.
Warunki bezpieczeñstwa pracy
Wykonawc¹ robót budowlanych powinien zatrudniaã specjalistê do spraw BHP i ppo¿., posiadaj¹cego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i projektowania.
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakùada siê staùy pobyt kierownika robót jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystêpuj¹c do prac personel musi byã trzeêwy, wypoczêty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wùaœciw¹ dla rodzaju prac odzie¿ ochronn¹. W zale¿noœci od potrzeby nale¿y wyposa¿yã pracowników w
wymagany sprzêt ochronny.
Kierownik budowy sporz¹dza program bezpieczeñstwa i prowadzi instrukta¿e z pouczeniem o pierwszym
dziaùaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a tak¿e odpowiada za noszenie odzie¿y
roboczej i sprzêtu ochronnego przez pracowników.
Wykonawc¹ robót budowlanych jest zobowi¹zany zapewniã pracownikom odpowiednie œrodki techniczne i
organizacyjne zapobiegaj¹ce niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z prowadzenia robót budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmuj¹ miêdzy innymi (nie wyù¹cznie):


bariery na obrze¿ach rusztowañ,
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znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne



prowizoryczne zamkniêcia otworów w stropach i konstrukcji,



pasy zabezpieczaj¹ce dla osób pracuj¹cych na wysokoœciach,



porêcze zabezpieczaj¹ce przed upadkiem



wewnêtrzne drabiny, schody i pomosty,



kosze stabilizuj¹ce do prac wysokoœciowych wewn¹trz obiektu.

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadaj¹ za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu
budowlanego.
Wykonawc¹ powinien zapewniã odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. Wszystkie osoby przebywaj¹ce na terenie budowy powinny
byã obowi¹zkowo ubrane w odzie¿ odblaskow¹ (kamizelkê, bluzê lub kurtkê) w kolorze ¿óùtym oraz w kask wg
kolorów opisanych poni¿ej:


kask biaùy - in¿ynier oraz kierownik budowy i inspektor nadzoru - poza budow¹ biaùy kolor kasków jest
przypisany wszystkim innym in¿ynierom, m.in. in¿. œrodowiska, biotechnologii, technologii produkcji itd.,



kask niebieski - pracuj¹cy na wysokoœciach, operatorzy maszyn, elektrycy, energetycy,



kask zielony - pracownik BHP,



kask ¿óùty - pracownicy fizyczni,



kask pomarañczowy - geodeta,



kask czerwony - goœcie, sta¿yœci i praktykanci,



kask czarny - architekt oraz inspektor nadzoru autorskiego.

Wykonawc¹ powinien zapewniã i utrzymywaã w odpowiednim stanie urz¹dzenia socjalne dla personelu
prowadz¹cego roboty objête kontraktem.
Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okreœlonych wy¿ej nie podlegaj¹ odrêbnej
zapùacie i s¹ uwzglêdniane w cenie kontraktowej.
Roboty na wysokoœci
Osoby przebywaj¹ce na stanowiskach pracy znajduj¹ce siê na wysokoœci co najmniej 1 m nad poziomem podùogi
lub ziemi powinny byã zabezpieczone przed upadkiem z wysokoœci przez balustrady skùadaj¹ce siê z deski
krawê¿nikowej o wys. 15 cm i porêczy ochronnej umieszczonej na wysokoœci 1,1m. Woln¹ przestrzeñ miêdzy
desk¹ krawê¿nikow¹ a porêcz¹ wypeùnia siê w sposób zabezpieczaj¹cy pracowników przed upadkiem z
wysokoœci.
Takie same balustrady powinny zabezpieczaã:


otwory w stropach, na których prowadzone s¹ roboty lub do których mo¿liwy jest dostêp ludzi



otwory w œcianach zewnêtrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawêdê
znajduje siê poni¿ej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu



pozostawione w czasie wykonywania robót w œcianach otwory, zwùaszcza otwory na drzwi, balkony,
szyby dêwigów itp.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieã zapewnione mocowanie koñcówki linki
bezpieczeñstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokoœci okoùo
1,5 m, wzdùu¿ zewnêtrznej krawêdzi przejœcia. Wytrzymaùoœã i sposób zamocowania prowadnicy powinny
uwzglêdniaã obci¹¿enie dynamiczne spadaj¹cej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznoœã przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeñstwa
szelek bezpieczeñstwa powinna byã zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoc¹ urz¹dzenia
samohamuj¹cego. Dùugoœã linki bezpieczeñstwa szelek bezpieczeñstwa nie powinna byã wiêksza ni¿ 1,5 m.
Drabina bez paù¹ków, której dùugoœã przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna byã
wyposa¿ona w prowadnicê pionow¹, umo¿liwiaj¹c¹ zaùo¿enie urz¹dzenia samohamuj¹cego, poù¹czonego z link¹
bezpieczeñstwa szelek bezpieczeñstwa.
Prowadnica pionowa z urz¹dzeniem samohamuj¹cym mo¿e byã zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu,
na klamrach lub szczeblach w odlegùoœci od osi drabiny nie wiêkszej ni¿ 0,4 m.
Osoby korzystaj¹ce z urz¹dzeñ krzeseùkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny byã
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokoœci za pomoc¹ prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezale¿nie od lin noœnych drabiny, krzeseùka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna byã naci¹gniêta w
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sposób umo¿liwiaj¹cy przesuwanie w górê urz¹dzenia samohamuj¹cego oraz powinna byã zabezpieczona przed
odchylaniem siê wiêkszym ni¿ o 2 m.
Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed odchylaniem siê lin powinny umo¿liwiã przesuwanie siê urz¹dzenia
samohamuj¹cego. Dùugoœã linki bezpieczeñstwa ù¹cz¹cej szelki bezpieczeñstwa z aparatem samohamuj¹cym nie
powinna przekraczaã 0,5 m.
Podczas prac na dachach, których wytrzymaùoœã nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób, nale¿y
wykonaã staùe lub przenoœne mostki i kùadki zabezpieczaj¹ce.
Szczegóùowe dane powinien zawieraã „Plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia” sporz¹dzony przez Wykonawcê
robót budowlanych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.
ST-00.05. Okreœlenia podstawowe
Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiaj¹cego, upowa¿niona do nadzoru nad
realizacj¹ Robót i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania robotami i do
wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, niezbêdne do
przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jakoœci materiaùów oraz robót.
Materiaùy – wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bêd¹ca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich iloœci w kolejnoœci technologicznej ich wykonania
ST – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
ST-00.06. Wymagania dotycz¹ce wùaœciwoœci wyrobów budowlanych
•ródùa uzyskania materiaùów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaùów przeznaczonych do
robót Wykonawc¹ przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiaùów i odpowiednie œwiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii (czêœci) materiaùów z danego êródùa nie oznacza automatycznie, ¿e wszelkie materiaùy z
danego êródùa uzyskaj¹ zatwierdzenie. Wykonawc¹ zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu
udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane z dopuszczonego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postêpu robót.
Wszystkie materiaùy budowlane powinny posiadaã dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski
oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z pañstw Unii Europejskiej wg potrzeb.
Pozyskiwanie materiaùów miejscowych
Wykonawc¹ odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùaœcicieli i odnoœnych wùadz na pozyskanie materiaùów z
jakichkolwiek êródeù miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany
dostarczyã Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji êródùa.
Wykonawc¹ przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawc¹ ponosi odpowiedzialnoœã za speùnienie wymagañ iloœciowych i jakoœciowych materiaùów z
jakiegokolwiek êródùa.
Wykonawc¹ poniesie wszystkie koszty a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi¹zane z
dostarczeniem materiaùów do robót.
Przechowywanie i skùadowanie materiaùów
Wykonawc¹ zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do robót, byùy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzie¿¹ oraz zachowaùy swoj¹ jakoœã i wùaœciwoœã
do robót i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
In¿ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê.
Miejsca skùadowania materiaùów i wyrobów budowlanych nale¿y utwardziã i odwodniã.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, nale¿y zamieœciã o tym
informacjê na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nale¿y przechowywaã i przemieszczaã na terenie budowy w opakowaniach producenta.
W pomieszczeniach magazynowych nale¿y umieœciã tablice okreœlaj¹ce dopuszczalne obci¹¿enie regaùów
magazynowych, a tak¿e dopuszczalne obci¹¿enie powierzchni stropu.
Skùadowiska materiaùów, wyrobów i urz¹dzeñ technicznych musz¹ zostaã wykonane w sposób wykluczaj¹cy
mo¿liwoœã wywrócenia, zsuniêcia, rozsuniêcia siê lub spadniêcia skùadowanych wyrobów i urz¹dzeñ. Materiaùy
skùaduje siê w miejscu wyrównanym do poziomu.
Materiaùy drobnicowe ukùada siê w stosy o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymaùoœci tych materiaùów. Stosy materiaùów workowanych ukùada siê w warstwach krzy¿owo do wysokoœci
nie przekraczaj¹cej 10 warstw.
Przy skùadowaniu materiaùów odlegùoœã stosów nie powinna byã mniejsza ni¿:
1)

0,8m - od ogrodzenia, zabudowañ lub innych przeszkód trwaùych

2)

5m - od staùego stanowiska pracy

Sposób skùadowania materiaùów i wyrobów budowlanych o ksztaùcie pùyt powinien wykluczyã ryzyko ich spêkania,
wykrzywienia, wygiêcia czy jakichkolwiek innych form trwaùego odksztaùcenia. Zabronione jest opieranie
skùadowanych materiaùów lub wyrobów o pùoty, sùupy, sùupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub œciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze skùadowanych materiaùów lub wyrobów jest dopuszczalne wyù¹cznie przy u¿yciu drabiny lub
schodni.
Podczas zaùadunku lub rozùadunku materiaùów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludêmi lub kabin¹ w której
znajduje siê kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnoœci kierowca jest zobowi¹zany opuœciã kabinê.
Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom
Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu budowy, b¹dê
zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeœli Inspektor zezwoli Wykonawcy na u¿ycie tych materiaùów
do innych robót ni¿ te, dla których zostaùy zakupione to koszt tych materiaùów zostanie przewartoœciowany przez
Inspektora.
Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê niezbadane i niezaakceptowane materiaùy, Wykonawc¹ wykonuje na
wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem.
Wariantowe stosowanie materiaùów
Jeœli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwoœã wariantowego zastosowania rodzaju materiaùu w
wykonywanych robotach, Wykonawc¹ powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
u¿yciem materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, jeœli bêdzie to wymagane dla badañ prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez zgody Inspektora.
ST-00.07. Wymagania dotycz¹ce sprzêtu i maszyn niezbêdnych do wykonania robót
Wykonawc¹ zobowi¹zany jest do u¿ywania tylko takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na
jakoœã wykonywanych Robót. Sprzêt u¿ywany do Robót powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i odpowiadaã
pod wzglêdem typów i iloœci wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia Jakoœci) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.
Liczba, wydajnoœã i rodzaj sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okreœlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umow¹.
Je¿eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwoœã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawc¹ powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem
sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora, mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawc¹ dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia które nie gwarantuj¹ zachowania warunków umowy zostan¹
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
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Sprzêt bêd¹cy wùasnoœci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania Robót powinien byã:
1)

utrzymywany w dobrym stanie i gotowoœci do pracy

2)

stosowany wyù¹cznie do prac, do jakich zostaù przeznaczony

3)

obsùugiwany przez przeszkolone osoby

4)

montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcj¹ producenta

5)

u¿ywany w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo pracownikom i osobom postronnym

oraz zgodny z normami ochrony œrodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania i speùniaã wymagania
okreœlone w przepisach dotycz¹cych systemu zgodnoœci.
Dokumenty uprawniaj¹ce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byã dostêpne dla organów kontroli
w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urz¹dzeniach technicznych powinny byã dostêpne
instrukcje bezpiecznej obsùugi i konserwacji, z którymi zapoznaje siê osoby pracuj¹ce na tych stanowiskach.
Stanowiska operatorów maszyn lub innych urz¹dzeñ technicznych, które nie posiadaj¹ kabin, powinny byã:
1)

zadaszone i zabezpieczone przed spadaj¹cymi przedmiotami

2)

osùoniête w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mog¹ ograniczaã widocznoœci operatorowi.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urz¹dzenia technicznego nale¿y je
niezwùocznie unieruchomiã i odù¹czyã dopùyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnoœci
konserwacyjnych na sprzêcie znajduj¹cym siê w ruchu lub wù¹czonym.
Przewody pracuj¹ce pod ciœnieniem powinny mieã wytrzymaùoœã dostosowan¹ do ciœnienia roboczego, z
uwzglêdnieniem wspóùczynnika bezpieczeñstwa tych przewodów. U¿ywanie przewodów uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymaùoœci jest zabronione.
Pùyty pomostowe do przemieszczania ùadunku z pojazdu na rampê lub na drugi pojazd powinny zapewniaã
bezpieczne przemieszczanie tych ùadunków. Pùyty takie powinny byã trwale oznaczone z wyraênym napisem
informuj¹cym o dopuszczalnym obci¹¿eniu roboczym. Pomosty i stojaki u¿ywane do przeùadunku powinny
odpowiadaã wymaganiom wytrzymaùoœciowym, a ich dopuszczalne obci¹¿enie powinno byã trwale uwidocznione
wyraênym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzêtu, powinny byã szersze o
1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawieraã prowadnice dla kóù pojazdów.
Prêdkoœã pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczaã 5 km/h.
Zawiesia budowlane powinny speùniaã wymagania okreœlone w przepisach dotycz¹cych systemu oceny
zgodnoœci. Dopuszczalne obci¹¿enie zawiesi dwu- i wielociêgnowych powinno byã uzale¿nione od wielkoœci k¹ta
wierzchoùkowego, mierzonego po przek¹tnej miêdzy ciêgnami, i wynosiã:
1)

przy k¹cie 45°

- 90%

2)

przy k¹cie 90°

- 70%

3)

przy k¹cie 120°

- 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukùadzie pionowym. K¹t rozwarcia ciêgien zawiesia nie mo¿e byã wiêkszy ni¿ 120°.
Przy u¿yciu zawiesia wielociêgnowego w celu okreœlenia dopuszczalnego obci¹¿enia roboczego nale¿y
przyjmowaã stan pracy dwóch ciêgien. Przy u¿yciu zawiesi o obwodzie zamkniêtym, ich ù¹czne obci¹¿enie nie
powinno byã wiêksze ni¿ wielkoœã roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia.
Dopuszczalne obci¹¿enie robocze dla zawiesi wykonanych z ùañcuchów, u¿ytkowanych w temp. poni¿ej -20° C,
nale¿y obni¿yã o 50%. na zawiesiu nale¿y umieœciã napis okreœlaj¹cy jego dopuszczalne obci¹¿enia robocze
oraz termin ostatniego i nastêpnego badania.
Wykonywanie wêzùów na linach i ùañcuchach oraz ù¹czenie lin stalowych na dùugoœci jest zabronione.
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powy¿ej 1 m powinny byã zabezpieczone
balustrad¹ skùadaj¹c¹ siê z deski krawê¿nikowej o wys. 15 cm i porêczy ochronnej na wys. 1,1,m. Woln¹
przestrzeñ miêdzy porêcz¹ a desk¹ krawê¿nikow¹ wypeùnia siê w sposób zabezpieczaj¹cy pracowników przed
upadkiem z wysokoœci.
Ýurawie nale¿y zaopatrzyã w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udêwigu, a w przypadku
udêwigu zmiennego powinien byã podany jego wymagany udêwig przy okreœlonych poùo¿eniach wysiêgnika lub
wózka na wysiêgniku poziomym. Odlegùoœã miêdzy skrajni¹ podwozia lub platformy obrotowej ¿urawia a
zewnêtrznymi czêœciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczeñ tymczasowych
b¹dê stosami skùadowanych wyrobów, materiaùów lub elementów powinna wynosiã co najmniej 0,8 m.
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Je¿eli drzwi kabiny ¿urawia znajduj¹ sie na wysokoœci powy¿ej 0,3 m ponad pomostami, przy kabinie nale¿y
zainstalowaã schodki lub staùe drabinki z porêczami, uùatwiaj¹cymi wejœcie.
W okresie zimowym w kabinie powinna byã zapewniona temperatura nie ni¿sza ni¿ 15° C, a w okresie letnim
temperatura w kabinie nie powinna przekraczaã temp. zewnêtrznej. Maszynista powinien mieã mo¿liwoœã
sterowania ¿urawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedz¹cej oraz mo¿liwoœã opuszczenia kabiny w
ka¿dym roboczym poùo¿eniu ¿urawia.
Zabronione jest:
1)

skùadowanie materiaùów i wyrobów miêdzy skrajni¹ ¿urawia lub miêdzy torowiskiem ¿urawia a
konstrukcj¹ obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2)

przechodzenia osób w czasie pracy ¿urawia miêdzy obiektem budowlanym a podwoziem ¿urawia lub
wychylanie siê przez otwory w obiekcie budowlanym

3)

pozostawianie zawieszonego elementu lub innego ùadunku na haku ¿urawia w czasie przerwy w pracy
lub po jej zakoñczeniu

4)

podnoszenie ¿urawiem zamro¿onych lub zakleszczonych przedmiotów, wyrywanie sùupów oraz
przeci¹ganie wagonów kolejowych

5)

podnoszenie ¿urawiem przedmiotów o nieznanej masie

6)

instalowanie dodatkowych lamp oœwietleniowych na konstrukcji ¿urawia

7)

podnoszenie ùadunków przy ukoœnym uùo¿eniu liny ¿urawia

Poziome przenoszenie ùadunku ¿urawiem powinno odbywaã siê na wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1 m ponad
przedmiotami znajduj¹cymi siê na drodze przenoszonego ùadunku.
W czasie mechanicznego zaùadunku i rozùadunku materiaùów i wyrobów przemieszczanie ich bezpoœrednio nad
ludêmi lub nad kabin¹ kierowcy jest zabronione. Roboczy zasiêg haka ¿urawia powinien byã wiêkszy co najmniej
0,5 m od poùo¿enia œrodka masy montowanego elementu lub miejsca ukùadanego ùadunku.
Stanowisko pracy operatora dêwigu budowlanego powinno siê znajdowaã w odlegùoœci nie mniejszej ni¿ 6 m od
konstrukcji tego dêwigu, przy czym operator ten powinien mieã mo¿liwoœã obserwacji ruchu platformy na caùej
wysokoœci dêwigu.
Nad stanowiskiem pracy przy zaùadunku materiaùów z poziomu terenu na platformê dêwigu nale¿y wykonaã
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaã co najmniej 2 m, licz¹c od zewnêtrznej krawêdzi platformy, w
kierunku miejsca dostawy materiaùów i wyrobów.
Dêwig musi zostaã wyposa¿ony w urz¹dzenia sygnalizacyjne, umo¿liwiaj¹ce porozumiewanie siê osób miêdzy
stanowiskami obsùugi i odbioru. Dostêp z pomostów roboczych do platformy ùadunkowej szybowych dêwigów
budowlanych trzeba zabezpieczyã ruchomymi zaporami o wysokoœci 1,1 m, w odlegùoœci 0,3 m od krawêdzi
pomostu roboczego. Natomiast ùadunek przewo¿ony na platformie dêwigu zabezpiecza siê przed zmian¹
poùo¿enia.
Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno byã poprzedzone sygnaùem umownym, w szczególnoœci
dêwiêkowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.
Pomiêdzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna byã
zapewniona sygnalizacja.
Przed przyst¹pieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedùu¿ania przewodów sùu¿¹cych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nale¿y uprzednio wyù¹czyã pompê i zredukowaã ciœnienie w przewodach do
ciœnienia atmosferycznego.
W razie zatkania siê przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie rozù¹czania i
oczyszczenia przewodu nale¿y zawsze stosowaã œrodki ochrony indywidualnej.
Zabronione jest u¿ywanie uszkodzonych narzêdzi. Równie¿ wszelkie samowolne przeróbki narzêdzi s¹
zabronione.
Narzêdzia do pracy udarowej nie mog¹ mieã:
1)

uszkodzonych zakoñczeñ roboczych

2)

pêkniêã, zadr i ostrych krawêdzi w miejscu rêcznego chwytu

3)

rêkojeœci krótszych ni¿ 0,15 m

Narzêdzia rêczne o napêdzie elektrycznym nale¿y kontrolowaã zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli
powinny byã odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeñ zamkniêtych. Przebywanie osób w
pomieszczeniach osuszanych urz¹dzeniami grzewczymi, wydzielaj¹cymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczaj¹cym dopuszczalne ich stê¿enie jest zabronione. Do takich pomieszczeñ mog¹ mieã dostêp
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wyù¹cznie osoby obsùuguj¹ce urz¹dzenia grzewcze, maj¹ce nad nimi nadzór. Mog¹ one przebywaã w tych
pomieszczeniach wyù¹cznie przez okres niezbêdny do zabezpieczenia prawidùowej eksploatacji i dozoru tych
urz¹dzeñ. Przed wejœciem do tych pomieszczeñ nale¿y je przewietrzyã, a po wejœciu do nich zachowaã
niezbêdne œrodki ostro¿noœci.
ST-00.08. Wymagania dotycz¹ce œrodków transportu
Wykonawc¹ stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na oœ przy transporcie
materiaùów/sprzêtu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne pozwolenia od wùadz co do przewozu
nietypowych ùadunków i w sposób ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie powiadamiaù Inspektora.
Wykonawc¹ jest zobowi¹zany do stosowania tylko takich œrodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na
jakoœã wykonywanych robót i wùaœciwoœci przewo¿onych materiaùów.
Liczba œrodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreœlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umow¹.
Úrodki transportu nieodpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã u¿yte przez
Wykonawcê pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg publicznych na
koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wùaœciciela danej drogi.
Wykonawc¹ bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport materiaùów do miejsca wbudowania nale¿y organizowaã w taki sposób, aby ograniczyã iloœã
przeùadunków i wykorzystaã maksymalnie pojemnoœã ùadunkow¹ œrodka transportu.
Wyroby nale¿y chroniã przed wpùywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Skùadowanie oraz przeùadunek powinien siê odbywaã w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie ùadunkowe powinny byã czyste, bez ostrych krawêdzi i zaùamañ powoduj¹cych zniszczenie materiaùu.
Úrodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi ¿r¹cymi
cieczami powinny byã wyposa¿one w urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce ùadunek przed wypadniêciem lub
przemieszczaniem.
Rêczne wózki szynowe, u¿ywane na torze o pochyleniu wiêkszym ni¿ 1% powinny byã zaopatrzone w sprawne
hamulce.
ST-00.09. Wymagania dotycz¹ce wykonywania robót budowlanych
Wykonawc¹ jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow¹ oraz za jakoœã zastosowanych
materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodnoœã z Dokumentacj¹ Projektow¹ wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawc¹ ponosi odpowiedzialnoœã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoœci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okreœlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piœmie przez Inspektora.
Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹,
jeœli wymagaã tego bêdzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcê na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoœci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoœci za ich dokùadnoœã.
Decyzje Inspektora dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na
wymaganiach sformuùowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak¿e w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i robót, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce
przy produkcji i przy badaniach materiaùów, doœwiadczenia z przeszùoœci, wyniki badañ naukowych oraz inne
czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê.
Polecenia Inspektora bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawc¹.
Prowadzone roboty powinny odbywaã siê zgodnie i w warunkach okreœlonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a tak¿e stosowne Polskie Normy i Normy Bran¿owe.
Prowadzenie robót powinno zapewniaã ochronê zdrowia i ¿ycia pracowników oraz osób postronnych,
zabezpieczenie interesów osób trzecich, a tak¿e nie stanowiã zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego w zakresie
wiêkszym ni¿ przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji
pañstwowej.

- 13 -

ST-00.10. Badania, kontrola jakoœci robót, odbiory wyrobów i robót budowlanych
Program zapewnienia jakoœci (PZJ)
Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakoœci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo¿liwoœci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakoœci bêdzie zawieraã:
a) czêœã ogóln¹ opisuj¹c¹:









organizacjê wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
BHP,
wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacjê i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakoœã i terminowoœã wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jakoœci¹ wykonywanych robót,
wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub laboratorium,
któremu Wykonawc¹ zamierza zleciã prowadzenie badañ),
sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
steruj¹cych, a tak¿e wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czêœã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót:







wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa¿eniem
w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i iloœã œrodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùaœciwoœci w czasie transportu,
sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwoœã, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz¹dzeñ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaùów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób postêpowania z materiaùami i robotami nieodpowiadaj¹cymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoœci robót
Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã zaùo¿on¹ jakoœã
robót.
Wykonawc¹ jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jakoœci materiaùów. Wykonawc¹ zapewni odpowiedni
system kontroli, wù¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do
pobierania próbek, badañ materiaùów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor mo¿e za¿¹daã od Wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu
zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania jest zadowalaj¹cy.
Wykonawc¹ bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów oraz robót z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹
stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwoœã s¹ okreœlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaùy one tam okreœlone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniã
wykonanie robót zgodnie z Umow¹.
Wykonawc¹ dostarczy Inspektorowi œwiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy
posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okreœlaj¹cych
procedury badañ.
Inspektor bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci¹gniêciach dotycz¹cych
urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli
niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, Inspektor natychmiast
wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopuœci je do u¿ycia dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoœã tych materiaùów.
Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawc¹.
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Pobieranie próbek
Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym prawdopodobieñstwem
wytypowane do badañ.
Inspektor bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwoœã udziaùu w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawc¹
bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które budz¹ w¹tpliwoœci co do jakoœci, o ile
kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawc¹ tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.
Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki
dostarczone przez Wykonawcê do badañ wykonywanych przez Inspektora bêd¹ odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo¿na stosowaã wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ Wykonawc¹ powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawc¹ przedstawi na piœmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.
Raporty z badañ
Wykonawc¹ bêdzie przekazywaã Inspektorowi kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, jednak nie
póêniej ni¿ w terminie okreœlonym w programie zapewnienia jakoœci.
Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi na formularzach wedùug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
Badania prowadzone przez Inspektora
Do celów kontroli jakoœci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania, i zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiaùów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie oceniaã
zgodnoœã materiaùów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê.
Inspektor mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy. Je¿eli wyniki tych
badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych
badaniach przy ocenie zgodnoœci materiaùów i robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST. W takim przypadku
caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mo¿e dopuœciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹ certyfikat na znak bezpieczeñstwa,
wykazuj¹cy ¿e zapewniono zgodnoœã z kryteriami technicznymi okreœlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wùaœciwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracjê zgodnoœci lub certyfikat
zgodnoœci z



Polsk¹ Norm¹ lub
aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹
objête certyfikacj¹ okreœlon¹ powy¿ej i które speùniaj¹ wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia dostarczona do robót
bêdzie posiadaã te dokumenty, okreœlaj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysùowe musz¹
posiadaã ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badañ wykonanych
przez niego. Kopie wyników tych badañ bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koñca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoœã za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu
bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka¿dy zapis w Dzienniku Budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaùa
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹
technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpoœrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaù¹czone do Dziennika Budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem zaù¹cznika i
opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nale¿y wpisywaã w szczególnoœci:
















datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datê przekazania przez Zamawiaj¹cego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez In¿yniera programu zapewnienia jakoœci i harmonogramów robót,
terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudnoœci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarz¹dzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czêœciowych i ostatecznych
odbiorów robót,
wyjaœnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,
zgodnoœã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotycz¹ce czynnoœci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
dane dotycz¹ce jakoœci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z
podaniem, kto je przeprowadzaù,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaù,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaœnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bêd¹ przedùo¿one Inspektorowi do
ustosunkowania siê.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania siê. Projektant nie jest jednak
stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy Robót.
Rejestr obmiarów
Wykonawc¹ powinien dokumentowaã obmiary wykonanych robót w ksi¹¿ce obmiarów, stanowi¹cej dokumentacjê
budowy.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci materiaùów, orzeczenia o jakoœci
materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoœci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót. Powinny byã udostêpnione
na ka¿de ¿yczenie Inspektora.
Pozostaùe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych powy¿ej, nastêpuj¹ce dokumenty:









pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego wraz z zaù¹czonym projektem budowlanym,
operaty geodezyjne
protokoùy przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoùy odbioru robót,
protokoùy narad i ustaleñ,
rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu
korespondencjê na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Wykonawc¹ jest zobowi¹zany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentów.
Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiêcie lub uszkodzenie w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy
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spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora i przedstawione do wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego.
ST-00.11. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraã faktyczny zakres wykonanych robót z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót, obmiarami robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
ST-00.12. Wymagania dotycz¹ce przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót bêdzie okreœlaã faktyczny zakres wykonanych robót dodatkowych i zamiennych. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawc¹ po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloœciach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku
ukoñczenia wszystkich robót. Bùêdne dane zostan¹ poprawione wedùug instrukcji Inspektora na piœmie.
Zasady okreœlania iloœci robót i materiaùów
Obmiaru nale¿y dokonywaã w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urz¹dzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Obmiar powierzchni nale¿y przeprowadziã wg PN-ISO 9836:1997.
Iloœã robót nale¿y okreœliã zgodnie z katalogami nakùadów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakùadów
rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy
Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez
Inspektora. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub
sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawc¹ bêdzie posiadaã wa¿ne œwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie przez caùy okres
trwania robót.
Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czêœciowym lub ostatecznym odbiorem robót, a tak¿e w przypadku
wystêpowania dùu¿szej przerwy w robotach.
Obmiar Robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu
przeprowadza siê przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonywane w sposób zrozumiaùy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêtoœci bêd¹ uzupeùnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog¹ byã doù¹czone w formie oddzielnego
zaù¹cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem.
ST-00.13. Sposób odbioru robót budowlanych
W zale¿noœci od ustaleñ odpowiednich ST roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru:
a)

odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b)

odbiorowi czêœciowemu,

c)

odbiorowi ostatecznemu

d)

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnoœã wykonanych robót z :
1)

dokumentacj¹ projektow¹

2)

kosztorysem ofertowym

3)

ustaleniami z Inwestorem

4)

ustaleniami z Projektantem

5)

wiedz¹ i sztuk¹ budowlan¹

6)

Polskimi Normami dotycz¹cymi danego zakresu robót

7)

wszystkimi innymi obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa polskiego dotycz¹cymi danego zakresu robót
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Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloœci i jakoœci wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowoœã danej czêœci robót do odbioru zgùasza Wykonawc¹ wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, jednak nie póêniej ni¿ w ci¹gu 3 dni
od daty zgùoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakoœã i iloœã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawieraj¹cych komplet
wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj¹
Projektow¹, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór czêœciowy
Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych czêœci robót. Odbioru czêœciowego robót
dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloœci, jakoœci i
wartoœci.
Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowoœã do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez Wykonawcê
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na piœmie o tym fakcie Inspektora.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecnoœci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jakoœciowej na podstawie przedùo¿onych
dokumentów, wyników badañ i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodnoœci wykonania robót z Dokumentacj¹
Projektow¹ i ST .
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów robót
zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, zwùaszcza w zakresie wykonania robót uzupeùniaj¹cych i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeùniaj¹cych w warstwie
œcieralnej lub robotach wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoœci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jakoœã wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma
wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ,
oceniaj¹c pomniejszon¹ wartoœã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w Dokumentach
Umownych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokóù odbioru ostatecznego robót
sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawc¹ jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:
1.

Dokumentacjê Projektow¹ podstawow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, jeœli zostaùa
sporz¹dzona w trakcie realizacji Umowy.

2.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne).

3.

Recepty i ustalenia technologiczne.

4.

Dokumenty zainstalowanego wyposa¿enia.

5.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginaùy).

6.

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7.

Deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci wbudowanych materiaùów zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.

Opiniê technologiczn¹ sporz¹dzon¹ na podstawie wszystkich wyników badañ i pomiarów zaù¹czonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oœwietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót wùaœcicielom
urz¹dzeñ.
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10. Geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ Robót i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje obsùugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urz¹dzeñ zwi¹zanych z tym obiektem.
13. Oœwiadczenie kierownika budowy:


o zgodnoœci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowê oraz przepisami,



doprowadzeniu do nale¿ytego stanu i porz¹dku terenu budowy, a tak¿e – w razie korzystania –
ulicy, s¹siedniej nieruchomoœci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedùug komisji roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru
ustalonego przez Zamawiaj¹cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniaùych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad
dotycz¹cych odbioru ostatecznego robót.
ST-00.14. Sposób rozliczenia robót
Podstaw¹ pùatnoœci jest cena skalkulowana przez Wykonawcê i przyjêta przez Zamawiaj¹cego w dokumentach
umownych. Sposób realizacji pùatnoœci okreœla umowa.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatnoœci jest wartoœã (kwota) podana przez
Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu.
ST-00.15. Dokumenty odniesienia























Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcê
Instrukcje producentów sprzêtu, maszyn, materiaùów i wyrobów budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Umowa z Inwestorem
Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z póên. zm. i powi¹zane rozporz¹dzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnoœci" z 30.08.2002r i powi¹zane rozp.
Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z póên. zm. i powi¹zane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z póên. zm. i powi¹zane rozp.
Dz.U.03.169.1650 rozporz¹dzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003 r
Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegóùowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy z 28.05.1996 r
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych
Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Úrodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie nale¿y speùniã przy
wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
œrodowiska wodnego.
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony œrodowiska" z 27.04.2001r z póên. zm. i powi¹zane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z póên. zm. i powi¹zane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpo¿arowej" z 24.08.1991r z póên. zm. i powi¹zane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z póên. zm. i powi¹zane rozp.
Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z póên. zm. i powi¹zane
rozp.
Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z póên. zm. i powi¹zane rozp.
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Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z póên. zm. i powi¹zane rozp.
Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r. z póên. zm. i powi¹zane rozp.
Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z póên. zm. i
powi¹zane rozp.
Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974 r z póên. zm. i powi¹zane rozp.
Normy polskie, bran¿owe i europejskie zharmonizowane.
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ST-01.00
ROBOTY BUDOWLANE
I KONSERWATORSKIE
ST-01.01. Wstêp
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s¹ wymagania ogólne i szczegóùowe, które musz¹ byã
przestrzegane przez Wykonawcê robót w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa wraz z rewitalizacj¹
budynków u¿ytecznoœci publicznej – zespoùu grodzy V oraz VI wraz z infrastruktur¹ techniczn¹” (zamówienie
publiczne nr 87/2017), 87-100 Toruñ, aleja Úw. Jana Pawùa II 1, 2, 3, 5, dz. ewid. nr 340 (obrêb 13), 26, 49 (obrêb
14).
W przypadku wyst¹pienia niezgodnoœci Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegóùowymi Warunkami
Umowy ostateczne znaczenie bêd¹ miaùy warunki okreœlone w Umowie.
ST-01.02. Roboty ziemne
1. Zakres robót
Wykonanie robót ziemnych.
Szczegóùowy zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ okreœla program konserwatorski i projekt
budowlany. Za jakoœã i zakres wykonanych robót, które s¹ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i
budowlanym oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹ odpowiada Wykonawc¹.
2. Materiaùy
Nie wystêpuj¹.
3. Sprzêt
Do wykonania robót ziemnych u¿yã sprzêt rêczny umo¿liwiaj¹cy odspajanie, wydobywanie gruntów i transport
mas ziemnych oraz zasypywanie wykopów liniowych wraz z zagêszczaniem, zagêszczark¹ wibracyjn¹.
4. Transport
Samochód samowyùadowczy 5÷10t do wywozu nadmiaru ziemi na odl. 15km.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonywania wykopu musi umo¿liwiaã jego prawidùowe odwodnienie w caùym okresie trwania robót.
Wykonanie robót ziemnych musi byã zgodne z przepisami zawartymi w Polskiej Normie Budowlanej PN-B10736:1999 – Roboty ziemne, PN-86B-02480 – Grunty budowlane. Roboty prowadziã zgodnie z przepisami
zawartymi w Ustawie z 27.04.2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) oraz Ustawie o
przepisach BHP.
Gùêbokoœã z zakres wykopów badawczych musi byã ustalony z nadzorem konserwatorskim.
6. Obmiar robót
3

Masy ziemne liczone w m .
7. Warunki wykonania robót
Prace prowadziã przy temperaturze zewnêtrznej pow. 0°C, na ternie ogrodzonym i zabezpieczonym przed
dostêpem osób trzecich.
8. Kontrola jakoœci
Prace pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektów zabytkowych.
9. Odbiór robót
Odbiór robót wpisem przez osoby uprawnione do dziennika budowy, po ka¿dym etapie ich realizacji.
10. Podstawa pùatnoœci
Pùatnoœci bêd¹ wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 9.
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ST-01.03. Oczyszczanie
1. Zakres robót
Wykonanie oczyszczenia œcian z cegùy gotyckiej z nawarstwieñ metod¹ such¹.
Szczegóùowy zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ okreœla program konserwatorski i projekt
budowlany. Za jakoœã i zakres wykonanych robót, które s¹ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i
budowlanym oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹ odpowiada Wykonawc¹.
2. Materiaùy
Niezbêdne materiaùy zabezpiecza Wykonawc¹.
3. Sprzêt
Niezbêdny sprzêt, w tym sprzêt ochronny dla pracowników zabezpiecza Wykonawc¹.
4. Transport
Iloœã œrodków transportu i miejsce ich parkowania nale¿y uzgodniã z wùaœcicielem terenu.
5. Wykonanie robót
Stopieñ tzw. doczyszczenia musi byã ustalony z nadzorem konserwatorskim.
6. Obmiar robót
2

Oczyszczanie liczone w m .
7. Warunki wykonania robót


Prace nale¿y wykonywaã z rusztowañ staùych.



Rusztowanie zabezpieczyã plandekami przytwierdzaj¹c je do œcian.

UWAGA nale¿y przeprowadziã próbê szczelnoœci zabezpieczenia potwierdzon¹ przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy.
8. Kontrola jakoœci
Prace pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektów zabytkowych.
9. Odbiór robót
Odbiór robót wpisem przez osoby uprawnione do dziennika budowy, po ka¿dym etapie ich realizacji.
10. Podstawa pùatnoœci
Pùatnoœci bêd¹ wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 9.
ST-01.04. Uzupeùnianie spoin i uzupeùnianie cegùy w kicie, injekcja szczelin
1. Zakres robót
Wykonanie Uzupeùnianie spoin i uzupeùnianie cegùy w kicie, injekcja szczelin.
Szczegóùowy zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ okreœla program konserwatorski i projekt
budowlany. Za jakoœã i zakres wykonanych robót, które s¹ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i
budowlanym oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹ odpowiada Wykonawc¹.
2. Materiaùy
Niezbêdne materiaùy zabezpiecza specjalistyczna firma wykonawcza. Po przesùaniu do producenta próbek spoin i
cegùy producent przygotowuje odpowiedni materiaù zgodny do koloru i uziarnienia z próbkami. Polecane firmy jako
wyznacznik jakoœciowy wyrobu: Optolith, Remmers, Baumit.
2.1. Prace fugowe
Zaprawy do spoinowania lica muru musz¹ przede wszystkim posiadaã szybki transport wody i optymaln¹
wytrzymaùoœã mechaniczn¹ zgodn¹ z cegùami – je¿eli zaprawa bêdzie zbyt mocna i zbyt szczelna – w niedùugim
czasie bêdzie nastêpowaã degradacja cegùy, mimo, ¿e nowa zaprawa bêdzie trwaùa
2.1.1. Spoiny do lica muru
Spoiny do lica muru firmy Optolith Optosan Trass Fuge lub równowa¿ne – wapienno-trassowa spoina o frakcjach
0-1mm, 0-2mm, 0-3mm z mo¿liwoœci¹ przygotowania ich w okreœlonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw.
Standardowa spoina ma ciepùy, jasno-szary kolor. Wytrzymaùoœã ok. 5MPa; bardzo szybki transport wody –
podci¹ga kapilarnie wodê do ok. 5cm wysokoœci w ok. 30 minut.
2.1.2. Spoiny do koron i poziomych wystêpów muru
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Spoiny do koron i poziomych wystêpów muru firmy Optolith Optosan Trass Fuge lub równowa¿ne – wapiennotrassowa spoina o frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm z mo¿liwoœci¹ przygotowania ich w okreœlonym kolorze oraz
innej frakcji kruszyw. Standardowa spoina ma ciepùy, jasno-szary kolor. Wytrzymaùoœã ok. 5MPa; bardzo szybki
transport wody – podci¹ga kapilarnie wodê do ok. 5cm wysokoœci w ok. 30 minut
2.1.3. Spoiny do lica muru kamiennego
Spoiny do lica muru kamiennego firmy Optolith Optolith FHT lub równowa¿ne – wapienno-trassowa spoina o
frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm z mo¿liwoœci¹ przygotowania ich w okreœlonym kolorze oraz innej frakcji
kruszyw. Standardowa spoina ma ciepùy, jasno-szary kolor. Wytrzymaùoœã ok. 5MPa; bardzo szybki transport
wody – podci¹ga kapilarnie wodê do ok. 5cm wysokoœci w ok. 30 minut.
2.2. Wypeùnianie ubytków w cegle
Wypeùnianie ubytków w cegle zapraw¹ wapienno-trasssow¹ firmy Optolith Optolith NSR lub równowa¿n¹.
Zaprawa do ubytków w cegle zawiera mikrowùókna w kolorach.
2.3 Wypeùnianie szczelin i rys w murach
Wypeùnianie szczelin i rys w murach zapraw¹ firmy Optolith trass Inject – trassowo-wapienna zaprawa do iniekcji
wypeùniaj¹cej szczeliny i ubytki w murze, odporna na obecnoœã zwi¹zków soli. Wytrzymaùoœã ok. 4-5MPa –
zale¿nie od typu i iloœci (mo¿liwoœã przygotowania zale¿nie od problemów przy obiekcie np. sole i ró¿na
szerokoœã i gùêbokoœã szczelin, st¹d ró¿na frakcja kruszyw, wiêksza zdolnoœã penetracji itp.)
Do stosowania materiaù musi byã zatwierdzony przez inspektora d/s konserwacji.
3. Sprzêt
Niezbêdny sprzêt, w tym bruzdownica wiertarki udarowe, mieszadùa elektryczne oraz sprzêt ochronny dla
pracowników zabezpiecza Wykonawc¹.
4. Transport
Iloœã œrodków transportu i miejsce ich parkowania nale¿y uzgodniã z wùaœcicielem terenu.
5. Wykonanie robót


Usuniêcie spoin cementowych i wapienno-cementowych oraz spoin nie speùniaj¹cych wymogów
technicznych,



poùo¿enie spoiny,



wypeùnienie ubytków w cegle,



wypeùnienie ubytków w cegle które mog¹ byã przyczyn¹ destrukcji cegùy,



wypeùnienie szczelin i pustek w murze.

Szczegóùowy zakres robót okreœla szczegóùowy program konserwatorski oraz projekt.
6. Obmiar robót
2

2

3

Fugowanie w m , kity w dm , injekcja w dm .
7. Warunki wykonania robót


Prace nale¿y wykonywaã z rusztowañ staùych.



Rusztowanie zabezpieczyã plandekami przytwierdzaj¹c je do œcian.



Prace nie mog¹ byã wykonywane przy temperaturze poni¿ej 5°C.

UWAGA nale¿y przeprowadziã próbê szczelnoœci zabezpieczenia potwierdzon¹ przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy.
8. Kontrola jakoœci
Prace pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektów zabytkowych.
9. Odbiór robót
Odbiór robót wpisem przez osoby uprawnione do dziennika budowy, po ka¿dym etapie ich realizacji.
10. Podstawa pùatnoœci
Pùatnoœci bêd¹ wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 9.
ST-01.05. Wymiana lub uzupeùnienia w cegle, roboty murowe
1. Zakres robót
Roboty murarskie.

- 23 -

Szczegóùowy zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ okreœla program konserwatorski i projekt
budowlany. Za jakoœã i zakres wykonanych robót, które s¹ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i
budowlanym oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹ odpowiada Wykonawc¹.
2. Materiaùy
Materiaùy tj. cegùa ceramiczna zwykùa, nie maszynowa, o wymiarach cegieù zachowanych w licu murów i o
zbli¿onych parametrach technicznych.
Wyroby ceramiczne i zaprawy mog¹ byã przyjête na budowê, jeœli speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:


s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i programie
prac konserwatorskich,



s¹ wùaœciwie oznakowane i opakowane, speùniaj¹ wymagane wùaœciwoœci, wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia (dokumenty towarzysz¹ce wysyùce powinny okreœlaã miêdzy innymi kategoriê
przesi¹kliwoœci i wynik badania mrozoodpomoœci),



producent dostarczy dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania



oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Stare zaprawy byùy przygotowywane gùównie w oparciu o wapno z dodatkami – i w wielu miejscach zarówno
cegùa jak i zaprawy bêd¹ miaùy wysok¹ nasi¹kliwoœã przy stosunkowo niedu¿ej wytrzymaùoœci mechanicznej; i
wùaœnie do tych parametrów nale¿y dostosowaã wiêkszoœã zapraw, aby unikn¹ã póêniejszych zniszczeñ i spêkañ
cegieù wraz z wykwitami.
Specjalnie przygotowana fabryczna mieszanka wapienno-trasowa firmy Optolith Optosan trass Mortel lub
równowa¿na, stosowaã gùównie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznoœci (praktycznie brak ryzyka
wprowadzenia soli w mur), maùym skurczu i du¿ej zdolnoœci zatrzymywania wody zarobowej oraz bardzo szybkim
transporcie wody – cecha potrzebna przy nasi¹kliwych cegùach. Standard jest w kolorze ciepùo jasnoszarym.
Wytrzymaùoœã ok. 5-6MPa.
W miejscach nara¿onych na staùy kontakt z wod¹, lub œniegiem – np. korony murów – ostatnia warstwa cegieù
powinna byã przemurowana na hydrofobowej i mrozoodpornej zaprawie StoTrass WM 02 spezial lub
równowaznej – hydrofobowa specjalna, trassowa zaprawa do ukùadania i wmurowywania okùadzin i cegieù korony
muru. Wytrzymaùoœã ok. 10MPa – tylko przy wmurowaniu mrozoodpornej nowej cegùy.
Wszystkie wyroby ceramiczne i zaprawy powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególnoœci (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych)
normy PN-B-1 2030: 1996. Cegùy przechowuje siê na placach skùadowych wygrodzonych, wyrównanych
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystoœci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych.
Wyroby przechowuje siê luzem w stosach lub w jednostkach ùadunkowych. Jednostki ùadunkowe powinny byã
skùadowane na paletach. Zaprawy workowane trwale zabezpieczone przed dostêpem wilgoci.
Uwaga!
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzêt
Roboty mo¿na wykonywaã rêcznie lub przy u¿yciu specjalistycznych narzêdzi. Wykonawc¹ jest zobowi¹zany do
u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na jakoœã materiaùów i wykonywanych
robót oraz bêd¹ przyjazne dla œrodowiska.
4. Transport
Wyroby mog¹ byã przewo¿one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zaùadunek i wyùadunek wyrobów w jednostkach ùadunkowych (na paletach) nale¿y prowadziã sprzêtem
mechanicznym, wyposa¿onym w osprzêt widùowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaùadunek i wyùadunek wyrobów transportowych luzem wykonuje siê rêcznie. Rêczny zaùadunek zaleca siê
prowadziã przy maksymalnym wykorzystaniu sprzêtu i narzêdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wci¹gniki, wózki. Przy zaùadunku wyrobów nale¿y przestrzegaã zasad wykorzystania peùnej ùadownoœci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ùadunkowych w czasie
transporcie nale¿y stosowaã: kliny, rozpory l bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale¿y wykorzystywaã materiaùy wyœcióùkowe,
amortyzuj¹ce takie jak: maty sùomiane, wióry drzewne, pùyty styropianowe.
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5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przyst¹pienia do robót murowych
Do wykonywania robót mo¿na przyst¹piã po uprzednim usuniêci resztek cegieù i zapraw z lica muru. Otwór
wykuwamy na gùêbokoœã 1 cegùy oczyszczamy mechanicznie i zmywamy wod¹.
5.2. Wymagania dotycz¹ce uzupeùnieñ
Cegùy wokóù otworu nie powinny byã pêkniête i skorodowane.
5.3. warunki prowadzenia robót
Roboty murowe z uszczelnieniem spoin zapraw¹ nale¿y wykonywaã tylko przy temperaturze nie ni¿szej ni¿ 5°C,
utrzymuj¹cej siê przez caù¹ dobê. Roboty przy uzupeùnianiu muru cegù¹ nie powinny byã prowadzone wtedy, gdy
wystêpuj¹ opady atmosferyczne.
5.4. Wymagania ogólne dotycz¹ce wykonywania uzupeùnieñ
Nale¿y dobieraã kolor cegùy licuj¹cy z otoczeniem a tak¿e zachowywaã historyczne w¹tki murowania.
5.5. Badania materiaùów
Badania materiaùów przeprowadza siê poœrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz¹cych
przyjêcia materiaùów na budowê oraz dokumentów towarzysz¹cych wysyùce materiaùów przez producenta,
potwierdzaj¹cych zgodnoœã u¿ytych materiaùów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej , opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegóùowej), oraz normami.
Badania prawidùowoœci uzupeùnieñ:


zachowanie tzw. w¹tków murum



dobranie koloru cegùy,



sprawdzenie linii poziomej i pionowej wystêpuje tu tzw. wypadanie cegùy,



sprawdzanie twardoœci cegùy w porównaniu do zachowanych w murze,



wykonanie przemurowania fragmentów korony.

Zakres i warunki wykonywania badañ:




badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy speùnione zostaùy wszystkie
wymagania dotycz¹ce wykonanych robót i, w szczególnoœci w zakresie:


zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ (szczegóùow¹) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,



jakoœci zastosowanych materiaùów i wyrobów,



prawidùowoœci przygotowanego podkùadu,

przy badaniach w czasie odbioru robót nale¿y wykorzystaã wyniki badañ dokonanych przed
przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Do badañ odbiorowych nale¿y przyst¹piã po caùkowitym zakoñczeniu robót.
6. Obmiar robót
7.1. Odbiór czêœciowy
Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanej czêœci robót. Odbioru czêœciowego robót dokonuje
siê dla zakresu okreœlonego w dokumentach umownych, wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru czêœciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniêcie przed odbiorem koñcowym. Odbiór czêœciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnoœci kierownika budowy. Protokóù odbioru czêœciowego jest podstaw¹ do dokonania czêœciowego
rozliczenia robót, je¿eli urnowa tak¹ formuùê przewiduje.
7.3. Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloœci),
jakoœci i zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoùana przez
zamawiaj¹cego, na podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoùania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okreœlaã urnowa. Wykonawc¹ robót
obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:


dokumentacje konserwatorsk¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,



dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoùy
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu l powszechnego zastosowania u¿ytych materiaùów t
wyrobów budowlanych, protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i odbiorów czêœciowych,



wyniki badañ laboratoryjnych j ekspertyz.

Roboty powinny byã odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne, a dostarczone prze wykonawcê
dokumenty s¹ kompletne i prawidùowe pod wzglêdem merytorycznym.
Jeœli jeden wynik badañ jest negatywny to roboty nie powinny byã odebrane . W takim przypadku nale¿y wybraã
jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:


je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliã zakres prac koryguj¹cych, usun¹ã niezgodnoœci z wymaganiami
okreœlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawiã je ponownie do odbioru,



je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika , trwaùoœci i szczelnoœci
zamawiaj¹cy rno¿e wyraziã zgodê na dokonanie odbioru koñcowego z jednoczesnym obni¿eniem
wartoœci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych,



w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania Wykonawc¹ zobowi¹zany jest do usuniêcia
wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonaã je ponownie i powtórnie zgùosiã do odbioru.

W przypadku niekompletnoœci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i
wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã:


ustalenia podjête w trakcie prac komisji,



ocenê wyników badañ,



wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia.

Protokóù odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym, a
Wykonawc¹.
7. Warunki wykonania robót
Wykonanie w iloœci zgodnie z przedmiarem.
8. Kontrola jakoœci
Prace pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektów zabytkowych.
9. Odbiór robót
Odbiór robót wpisem przez osoby uprawnione do dziennika budowy, po ka¿dym etapie ich realizacji.
10. Podstawa pùatnoœci
Pùatnoœci bêd¹ wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 9.
ST-01.06. Izolacje
1. Zakres robót
Wykonanie izolacji wodochronnych.
Szczegóùowy zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ okreœla program konserwatorski i projekt
budowlany. Za jakoœã i zakres wykonanych robót, które s¹ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i
budowlanym oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹ odpowiada Wykonawc¹.
2. Materiaùy
Wszelkie materiaùy do wykonywania izolacji wodochronnych musz¹ odpowiadaã wymaganiom zawartym w
normach pañstwowych lub œwiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczaj¹cych dany materiaù do
stosowania w budownictwie.
Mineralna szlema jednokomponentowa firmy Optolith OptoStop Aqua Flex 1K lub równowa¿na.
Materiaùy izolacyjne dostarczone na budowê bez dokumentów producenta stwierdzaj¹cych ich jakoœã nie mog¹
byã dopuszczone do stosowania. Nie mo¿na stosowaã materiaùów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
3. Sprzêt
Do wykonywania robót nale¿y dysponowaã szpachlami.
4. Transport
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich œrodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na
jakoœã wykonywanych robót i wùaœciwoœci przewo¿onych materiaùów.
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5. Wykonanie robót
Stopieñ tzw. doczyszczenia musi byã ustalony z nadzorem konserwatorskim.
6. Obmiar robót
2

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m zaizolowanej powierzchni. Obmiar robót polega na okreœleniu faktycznego zakresu
robót oraz obliczenia rzeczywistych iloœci wbudowanych materiaùów. Obmiar robót obejmuje roboty objête umow¹
oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót byty uzgodnione z inspektorem nadzoru.
7. Warunki wykonania robót
7.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Za jakoœã i zakres wykonanych robót oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹ odpowiada wykonawca.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki, w jakich bêd¹ one wykonywane. Przed przyst¹pieniem do prac izolacyjnych
Wykonawca i inspektor nadzoru dokonaj¹ niezbêdnych ustaleñ technologicznych. Wykonawca robót winien
posiadaã udokumentowane doœwiadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podùo¿y mikrozapraw¹
uszczelniaj¹c¹.
7.2. Warunki przyst¹pienia do robót


podùo¿e musi byã równe, czyste, suche, noœne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu,
olejów, zatùuszczeñ i luênych elementów,



temperatura podùo¿a nie powinna byã ni¿sza ni¿ +5°C,



w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byã wykonana dylatacja podùo¿a.

7.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na warstwie zaprawy wyrównuj¹cej pod pierwsz¹ warstw¹ cegùy od
korony muru


jeœli podùo¿e tego wymaga nale¿y je przemalowaã pêdzlem z wod¹ w celu wytworzenia matowo
wilgotnego podùo¿a,



wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiaùem 1-komponentow¹ wysokoelastyczn¹
mikrozapraw¹ uszczelniaj¹c¹, w 2 procesach roboczych. Drug¹ warstwê nale¿y nanieœã po wyschniêciu
pierwszej.

8. Kontrola jakoœci
6.1. Zasady ogólne
Roboty kontrolne powinny byã wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Kontrola jakoœci jest prowadzona przez Wykonawcê w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez
inspektora nadzoru program. Wykonawca powinien posiadaã na budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badañ prowadzonych przez Wykonawcê na budowie:


badania przed rozpoczêciem robót,



badania w trakcie wykonywania robót,



badania odbiorcze po wykonaniu robót.

6.2. Badania przed rozpoczêciem robót obejmuj¹:


sprawdzenie jakoœci materiaùów,



sprawdzenie przygotowania podùo¿a.

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmuj¹:


jakoœã materiaùów do wytwarzania mieszanek,



skùad mieszanki do wykonania uszczelnienia,



temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,



temperatura podùo¿a i powietrza, wilgotnoœã powietrza, punkt rosy,



sprawdzenie stopnia wyschniêcia powùoki gruntuj¹cej i ¿ywicznej w naro¿ach oraz mikrozaprawy
uszczelniaj¹cej nakùadanej na caùej powierzchni.

6.4. Badania po zakoñczeniu robót obejmuj¹:
Badania próbek wyciêtych z wykonanej izolacji – gruboœã, wytrzymaùoœã na rozci¹ganie, przyczepnoœã do
podùo¿a (miejsce pobrania próbek i ich iloœã okreœli inspektor nadzoru).
9. Odbiór robót
Sprawdzeniu podlegaj¹:
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odbiór materiaùów powinien byã dokonany bezpoœrednio po ich dostarczeniu na budowê,



poprawnoœã wykonania podùo¿a,



poprawnoœã zagruntowania i izolacji podùo¿a



poprawnoœã wykonania poù¹czeñ izolacji,



poprawnoœã wykonania ka¿dej warstwy izolacji,



zgodnoœã wykonania izolacji z dokumentacj¹ projektow¹.

W wyniku odbioru nale¿y:


sporz¹dziã protokóù odbioru robót,



dokonaã wpisu do dziennika budowy.

Je¿eli wszystkie czynnoœci odbioru robót daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nale¿y uznaã za zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.
10. Podstawa pùatnoœci
Pùatnoœci bêd¹ wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 9.
ST-01.07. Dezynfekcja, wzmacnianie
1. Zakres robót
Wykonanie i odbiór robót odgrzybieniowych i usuwanie roœlin, oraz impregnacyjno-wzmacniaj¹cych.
Szczegóùowy zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ okreœla program konserwatorski i projekt
budowlany. Za jakoœã i zakres wykonanych robót, które s¹ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i
budowlanym oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹ odpowiada Wykonawc¹.
2. Materiaùy
Wszystkie œrodki chemiczne musz¹ posiadaã aktualn¹ aprobatê techniczn¹ lub certyfikat ITB oraz atest PZH.
2.1. Dezynfekcja
Do usuwania grzybów, mchów i zniszczeñ biologicznych stosowaã gotowy preparat firmy Optolith Fungith lub
równowa¿ny.
2.2. Wzmacnianie cegùy, spoiny i wyprawy w tynku
Tego rodzaju zabiegi powinny byã dobrze przygotowane – wzmacnianie lica cegieù na du¿ym obiekcie jest tylko
skuteczne przy powierzchniowo osypuj¹cych siê warstwach – je¿eli nast¹piùa znaczna i gùêboka degradacja
cegùy, mo¿e okazaã siê ich niezbêdna wymiana. Stosowaã gùêboko penetruj¹cy œrodek rozpuszczalnikowy firmy
Remmers Funcosil SteinFestiger OH lub równowa¿ny.
2.3. Usuwanie roœlinnoœci
Do usuwania roœlinnoœci stosowaã Randap lub œrodek równowa¿ny.
3. Sprzêt
Roboty wykonywaã przy u¿yciu pêdzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Materiaùy i sprzêt mog¹ byã przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Odgrzybienie murów wewnêtrznych z cegùy
Kolejnoœã wykonania robót:


oczyœciã szczotkami stalowymi i zmyã z wod¹,



wysuszyã œciany,



odgrzybiã caùe powierzchnie lica cegùy i spoin miêdzy kamieniami.

5.2. Usuwanie roœlin gùównie z korony murów obwodowych


opryskujemy powierzchnie poroœniête,



po 2 tygodniach zabieg wykonujemy ponownie,



po zdjêciu warstwy cegieù z korony murów szczególnie obwodowych zabieg powtarzamy,



uschniête roœliny usuwamy.
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5.3 Impregnacja – wzmacnianie cegùy
Kolejnoœã wykonania robót:


nas¹czamy cegùy preparatem,



zabieg wykonujemy do przes¹czenia miejsca poddanego wzmacnianiu (postêpujemy zgodnie z
instrukcj¹ producenta).

Úrodki ostro¿noœci przy odgrzybianiu i impregnacji:


pracownicy powinni byã przeszkoleni nt. toksycznoœci stosowanych œrodków i BHP,



prace prowadziã w warunkach przewiewu, z dala od ognia,



stosowaã odzie¿ ochronn¹,



zachowaã higienê osobist¹,



nie paliã i nie spo¿ywaã posiùków podczas pracy,



opakowañ nie stosowaã do przechowywania wody nie dopuœciã do ska¿enia terenu.

6. Obmiar robót
2

Oczyszczanie liczone w m .
7. Warunki wykonania robót


Prace nale¿y wykonywaã z rusztowañ staùych.



Rusztowanie zabezpieczyã plandekami przytwierdzaj¹c je do œcian.

8. Kontrola jakoœci
Wszystkie szczegóùy dotycz¹ce wykonania prac notowaã w dzienniku budowy. Kontrolê prowadziã na bie¿¹co.
Wszystkie preparaty powinny byã zaksiêgowane w ksi¹¿ce magazynowej. Preparaty stosowaã zgodnie z
normami i ich przeznaczeniem. Sprawdziã termin wa¿noœci preparatu.
9. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywaã siê przed wykonanie innych robót wykoñczeniowych. Roboty odgrzybieniowe i
impregnacyjne podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych wg zasad podanych w czêœci ogólnej. Podstawê
odbioru powinny stanowiã:


dziennik budowy,



zaœwiadczenie o jakoœci preparatów,



protokóù odbioru robót zanikaj¹cych.

10. Podstawa pùatnoœci
Pùatnoœci bêd¹ wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 9.
ST-01.08. Odsalanie
1. Zakres robót
Wykonanie odsalania.
Szczegóùowy zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ okreœla program konserwatorski i projekt
budowlany. Za jakoœã i zakres wykonanych robót, które s¹ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i
budowlanym oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹ odpowiada Wykonawc¹.
2. Materiaùy
Materiaùy do wykonywania odsalania to pulpa celulozowa lub lignina.
3. Sprzêt
Niezbêdny sprzêt, w tym sprzêt ochronny dla pracowników zabezpiecza Wykonawca.
4. Transport
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich œrodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na
jakoœã wykonywanych robót i wùaœciwoœci przewo¿onych materiaùów.
5. Wykonanie robót
Warunkiem przyst¹pienia do robót jest nas¹czenie wod¹ podùo¿a. Nastêpnie wykonaã dwukrotne okùady z pulpy.
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6. Obmiar robót
2

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m odsalanej powierzchni. Obmiar robót polega na okreœleniu faktycznego zakresu
robót. Obmiar robót obejmuje roboty objête umow¹ oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót byty
uzgodnione z Inwestorem.
7. Warunki wykonania robót


Prace nale¿y wykonywaã z rusztowañ staùych.



Rusztowanie zabezpieczyã plandekami przytwierdzaj¹c je do œcian.



Prace wykonywaã w temperaturze powy¿ej +5°C.

8. Kontrola jakoœci
Roboty kontrolne powinny byã wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Zakres badañ prowadzonych przez Wykonawcê na budowie:


badania zasolenia muru przed rozpoczêciem robót,



badania odbiorcze zasolenia muru po wykonaniu robót.

9. Odbiór robót
Sprawdzeniu podlega poziom zasolenia muru przy powierzchni lica. Dokonaã wpisu do dziennika budowy. Je¿eli
wszystkie czynnoœci odbioru robót daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nale¿y uznaã za zgodne z
wymaganiami projektu i ST.
10. Podstawa pùatnoœci
Pùatnoœci bêd¹ wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 9.
ST-01.09. Roboty scalanie kolorystyczne
1. Zakres robót
Wykonanie i odbiór robót scalenia kolorystycznego.
Szczegóùowy zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ okreœla program konserwatorski i projekt
budowlany. Za jakoœã i zakres wykonanych robót, które s¹ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i
budowlanym oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹ odpowiada Wykonawc¹.
2. Materiaùy
Farby do wykonywania robót malarskich firmy Optolith OptoMal silisan i OptoMal Fixativ lub równowa¿ne.
3. Sprzêt
Do wykonywania robót malarskich nale¿y stosowaã pêdzle.
4. Transport
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich œrodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na
jakoœã wykonywanych robót i wùaœciwoœci przewo¿onych materiaùów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na
osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie nale¿y przetrzeã drewnianym klockiem w celu usuniêcia grudek zaprawy, zachlapañ i innych
drobnych defektów. Po przetarciu nale¿y powierzchniê odkurzyã, drobne uszkodzenia wypeùniã.
5.2. Wymagania szczegóùowe wykonania robót
Przy wykonywaniu robót nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych warunków:


roboty malarskie powinny byã wykonywane w temperaturze nie ni¿szej ni¿ 5°C (z zastrze¿eniem, aby w
ci¹gu doby nie nastêpowaù spadek temperatury poni¿ej 5°C i nie wy¿szej ni¿ 22°C, z tym, ¿e do
nakùadania powùoki malarskiej najkorzystniejsze s¹ temperatury 12÷18°C.



w temperaturze poni¿ej +5°C nie nale¿y wykonywaã robót malarskich.

Scaleniu kolorystycznemu podlegaj¹ uzupeùnienia cegùy w kicie i uzupeùnienia muru w, cegle nale¿y malowaã
technik¹ tzw. lazerunkow¹.
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6. Obmiar robót
Nie stosuje siê.
7. Warunki wykonania robót


Prace nale¿y wykonywaã z rusztowañ staùych.



Rusztowanie zabezpieczyã plandekami przytwierdzaj¹c je do œcian.

8. Kontrola jakoœci
8.1. Zgodnoœã z dokumentacj¹
Roboty scalenia kolorystycznego powinny byã wykonywane zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹, uwzglêdniaj¹c¹
wymagania norm i okreœlaj¹c¹ rodzaj podùo¿a, rodzaj farby, wymagan¹ jakoœã malowania oraz wzorzec farby.
8.2. Badania
Badania w czasie procesu robót malarskich obejmuj¹ sprawdzanie podùo¿y: tynki powinny odpowiadaã
wymaganiom normy PN-58/B-10100. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny byã usuniête przed
przyst¹pieniem do malowania przez wypeùnienie zapraw¹ wapienn¹ i zatarcie do równej powierzchni. Tynki
powinny byã dostatecznie skarbonizowane. Powierzchnia kitów i cegieù powinna byã pozbawiona zanieczyszczeñ
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity skùadników zaprawy) oraz osypuj¹cych siê ziaren
piasku.
9. Odbiór robót
Prace s¹ wykonane po odbiorze przez nadzór konserwatorski. Je¿eli wszystkie badania dadz¹ wynik dodatni,
wykonane roboty scalenia kolorystycznego nale¿y uznaã za zgodne z wymaganiami normy.
Roboty nieodebrane nale¿y wykonaã powtórnie i po prawidùowym ich wykonaniu przedstawiã do ponownego
odbioru.
Wymagania techniczne przy odbiorze robót s¹ okreœlone w normie PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcieñczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze."
Ponadto przy odbiorze nale¿y przestrzegaã przepisów podanych w „Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano-monta¿owych, tom l, Arkady, Warszawa 1990r.
10. Podstawa pùatnoœci
Pùatnoœci bêd¹ wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 9.
ST-01.10. Rusztowania
1. Zakres robót
Monta¿ rusztowañ.
Szczegóùowy zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ okreœla program konserwatorski i projekt
budowlany. Za jakoœã i zakres wykonanych robót, które s¹ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i
budowlanym oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹ odpowiada Wykonawc¹.
2. Materiaùy
Rusztowania systemowe.
3. Sprzêt
Do wykonania i monta¿u rusztowañ mo¿e byã u¿yty dowolny sprzêt zapewniaj¹cy wùaœciwy monta¿.
4. Transport
Elementy rusztowañ mog¹ byã przewo¿one dowolnym œrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuniêciem oraz utrat¹ statecznoœci.
5. Wykonanie robót
Rusztowania powinny byã wykonywane zgodnie z dokumentacj¹ producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania powinny byã montowane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ z elementów poddanych przez
producenta badaniom na zgodnoœã z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiaùowymi, okreœlonymi w kryteriach
oceny wyrobów pod wzglêdem bezpieczeñstwa. Monta¿ rusztowañ, ich eksploatacja i demonta¿ powinny byã
wykonywane zgodnie z instrukcj¹ producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy monta¿u i
demonta¿u rusztowañ oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadaã wymagane uprawnienia.
U¿ytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnion¹
osobê. Na rusztowaniu lub ruchomym podeœcie roboczym powinna byã umieszczona tablica okreœlaj¹ca:
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wykonawcê monta¿u rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;



dopuszczalne obci¹¿enia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byã wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania
stojakowe powinny mieã wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegùoœã najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna byã wiêksza ni¿ 20 m, a miêdzy pionami
nie wiêksza ni¿ 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:


posiadaã pomost o powierzchni roboczej wystarczaj¹cej dla osób wykonuj¹cych roboty oraz do



skùadowania narzêdzi i niezbêdnej iloœci materiaùów;



posiadaã stabiln¹ konstrukcjê dostosowan¹ do przeniesienia obci¹¿eñ;



zapewniaã bezpieczn¹ komunikacjê i swobodny dostêp do stanowisk pracy;



zapewniaã mo¿liwoœã wykonywania robót w pozycji nie powoduj¹cej nadmiernego wysiùku;



posiadaã porêcz ochronn¹, o której mowa w § 15 ust. 2;



posiadaã piony komunikacyjne.

Rusztowania nale¿y ustawiaã na podùo¿u ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umo¿liwiaj¹cym
odpùyw wód opadowych. Liczbê i rozmieszczenie zakotwieñ rusztowania oraz wielkoœã siùy kotwi¹cej nale¿y
okreœliã w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Skùadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie powinna byã mniejsza ni¿ 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaã poza najwy¿ej
poùo¿on¹ liniê kotew wiêcej ni¿ 3 m, a pomost roboczy umieszcza siê nie wy¿ej ni¿ 1,5 m ponad t¹ lini¹. W
przypadku odsuniêcia rusztowania od œciany ponad 0,2 m naleŜy stosowaã balustrady, od strony tej œciany.
Udêwig urz¹dzenia do transportu materiaùów na wysiêgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie mo¿e
przekraczaã 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno byã uziemione i posiadaã instalacjê
piorunochronn¹. Usytuowanie rusztowania w obrêbie ci¹gów komunikacyjnych wymaga zgody wùaœciwych
organów nadzoruj¹cych te ci¹gi oraz zastosowania wymaganych przez nie œrodków bezpieczeñstwa.
œrodki bezpieczeñstwa powinny byã okreœlone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadaã co najmniej:


zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;



zabezpieczenie przechodniów przed mo¿liwoœci¹ powstania urazów oraz uszkodzeniem odzie¿y przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezpoœrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejœã dla
pieszych, oprócz wymagañ okreœlonych wczeœniej, powinny posiadaã daszki ochronne i osùonê z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowi¹zku stosowania balustrad zabezpieczaj¹cych.
Osoby dokonuj¹ce monta¿u i demonta¿u rusztowañ s¹ obowi¹zane do stosowania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przed upadkiem z wysokoœci. Przed monta¿em lub demonta¿em rusztowañ nale¿y wyznaczyã i ogrodziã strefê
niebezpieczn¹. Równoczesne wykonywanie robót na ró¿nych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstêpów miêdzy stanowiskami pracy. Odlegùoœci bezpieczne wynosz¹ w
poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaj¹ z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licz¹c
pomostu, na którym roboty s¹ wykonywane. MontaŜ, eksploatacja i demonta¿ rusztowañ oraz ruchomych
podestów roboczych, usytuowanych w s¹siedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, s¹ dopuszczalne,
je¿eli linie znajduj¹ siê poza stref¹ niebezpieczn¹. W innym przypadku, przed rozpoczêciem robót, napiêcie w
liniach napowietrznych powinno byã wyù¹czone. Monta¿, eksploatacja i demonta¿ rusztowañ i ruchomych
podestów roboczych s¹ zabronione:


je¿eli o zmroku nie zapewniono oœwietlenia pozwalaj¹cego na dobr¹ widocznoœã;



w czasie gêstej mgùy, opadów deszczu, œniegu oraz goùoledzi;



w czasie burzy lub wiatru, o prêdkoœci przekraczaj¹cej 10 m/s.

Pozostawianie materiaùów i wyrobów na pomostach rusztowañ i ruchomych podestów roboczych po zakoñczeniu
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowañ i ruchomych podestów roboczych jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, je¿eli
pomost znajduje siê w najni¿szym poùo¿eniu lub w poùo¿eniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposa¿ony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcj¹ producenta. Na pomoœcie ruchomego podestu roboczego nie
powinno przebywaã jednoczeœnie wiêcej osób, ni¿ przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwaùtownych
ruchów, przechylanie siê przez porêcze, gromadzenie wyrobów, materiaùów i narzêdzi po jednej stronie
ruchomego podestu roboczego oraz opieranie siê o œcianê obiektu budowlanego przez osoby znajduj¹ce siê na
podeœcie jest zabronione. £¹czenie ze sob¹ dwóch s¹siednich ruchomych podestów roboczych oraz
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przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byã
ka¿dorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnion¹ osobê, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziaùaniu innych czynników, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla bezpieczeñstwa wykonania
prac, i przerwach roboczych dùu¿szych ni¿ 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu. W czasie burzy i
przy wietrze o prêdkoœci wiêkszej ni¿ 10 m/s pracê na ruchomym podeœcie roboczym nale¿y przerwaã, a pomost
podestu opuœciã do najni¿szego poùo¿enia i zabezpieczyã przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku
dopùywu pr¹du elektrycznego przez dùu¿szy okres czasu, znajduj¹cy siê w górze pomost ruchomego podestu
roboczego nale¿y opuœciã za pomoc¹ rêcznego urz¹dzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych mo¿e byã
dokonywana wyù¹cznie w ich najni¿szym poùo¿eniu. Droga przemieszczania rusztowañ przejezdnych powinna
byã wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie mo¿e przekraczaã 1%. Rusztowania przejezdne
powinny byã zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowañ przejezdnych, w przypadku gdy przebywaj¹ na nich ludzie, jest zabronione.
6. Obmiar robót
2

Jednostkami obmiaru s¹ m rusztowania.
7. Warunki wykonania robót
Rusztowania montowaã na przygotowanym podùo¿u, zgodnie z wytycznymi producenta rusztowañ.
8. Kontrola jakoœci
Przeprowadziã kontrolê w momencie dostarczenia rusztowañ na budowê, nastêpnie kontrolê prowadziã na
bie¿¹co.
9. Odbiór robót
Odbiór rusztowania potwierdza siê wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w
dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okreœla w szczególnoœci:


u¿ytkownika rusztowania;



przeznaczenie rusztowania;



wykonawcê monta¿u rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo



nazwy oraz numeru telefonu;



dopuszczalne obci¹¿enia pomostów i konstrukcji rusztowania;



datê przekazania rusztowania do U¿ytkowania;



opornoœã uziomu;



terminy kolejnych przegl¹dów rusztowania.

10. Podstawa pùatnoœci
Pùatnoœci bêd¹ wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 9.
ST-01.11. Urz¹dzenie zieleni, umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie traw¹
1. Zakres robót
Wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z umocnieniem skarp przez humusowanie i obsianie traw¹ oraz urz¹dzenie
zieleni na terenie objêtym inwestycj¹.
Szczegóùowy zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ okreœla program konserwatorski i projekt
budowlany. Za jakoœã i zakres wykonanych robót, które s¹ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i
budowlanym oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹ projektow¹ odpowiada Wykonawc¹.
2. Materiaùy
2.1. Humus
Do zahumusowania nale¿y u¿yã ziemiê urodzajn¹ z wczeœniejszego odhumusowania. Ziemia urodzajna powinna
zawieraã co najmniej 2% czêœci organicznych. Powinna byã wilgotna i pozbawiona kamieni wiêkszych od 5cm
oraz wolna od zanieczyszczeñ obcych.
Humus powinien speùniaã wymagania:


skùad granulometryczny:


frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12÷18%,



frakcja pylasta (0,002 – 0,05 mm) –20÷30%,



frakcja piaszczysta (0,05 – 2,0 mm) 45÷70%.
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2



zawartoœã fosforu (P2O5) > 20 mg/m ,



zawartoœã potasu (K2)) 30 mg/m ,



kwasowoœã pH ≥ 5,5.

2

Zdjêty humus nale¿y skùadowaã w regularnych pryzmach. Wysokoœã pryzm nie mo¿e przekraczaã 3,0 m. Humus
nie powinien byã nara¿ony na naje¿d¿anie przez pojazdy, poddany obci¹¿eniu ani zagêszczaniu zarówno przed
zdjêciem, jak i po zùo¿eniu w pryzmy, powinien byã chroniony przed zanieczyszczeniem. Zgromadzony w
pryzmach humus nie mo¿e zawieraã korzeni, kamieni i nieorganicznych materiaùów. Wykonawca powinie chroniã
humus przed dziaùaniem czynników atmosferycznych, aby nie dopuœciã do jego degradacji. Nie nale¿y
zdejmowaã humusu w czasie intensywnych opadów i bezpoœrednio po nich, aby unikn¹ã zanieczyszczenia glin¹
lub innym gruntem nieorganicznym.
Nale¿y przewidzieã odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów.
2.2. Nasiona traw
Wybór gatunku traw nale¿y dostosowaã do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca siê stosowaã
mieszanki traw o drobnym, gêstym ukorzenieniu, speùniaj¹ce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
Ka¿da partia nasion powinna mieã odpowiednie oznaczenie okreœlaj¹ce procentow¹ zawartoœã poszczególnych
skùadników mieszanki, klasê nasion oraz numer normy.
Drzewa i krzewy
Ze wzglêdu na charakter obiektu oraz zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkowania, wszystkie drzewka i krzewy
powinny byã sadzone zgodnie z projektem, zwùaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i odmiany oraz wielkoœci
materiaùu szkóùkarskiego.
Materiaù szkóùkarski powinien byã ¿ywotny, dobrze ukorzeniony i o formie charakterystycznej dla danego gatunku
i odmiany. Wszystkie wybrane drzewa i krzewy powinny byã wolne od chorób i szkodników, z du¿ym, zdrowym
systemem korzeniowym, bez œladów uszkodzeñ. Drzewka powinny mieã proste, pionowe pnie i mocne, foremne
korony, a korzenie drzew ani krzewów nie powinny byã pozwijane.
3. Sprzêt
Do wykonania robót u¿yte bêd¹ rêczne narzêdzia pracy jak grabie i ùopaty.
4. Transport
Transport humusu mo¿e byã wykonany dowolnymi œrodkami transportu wybranymi przez wykonawcê. W trakcie
zaùadunku wykonawca powinien zwróciã uwagê na oczyszczenie humusu z zanieczyszczeñ obcych takich jak
korzenie, kamienie itp. Nasiona traw podczas transportu powinny byã chronione przed zawilgoceniem. Materiaù
szkóùkarski powinien zostaã zabezpieczony przed uszkodzeniami.
5. Wykonanie robót
Przed przyst¹pieniem do humusowania i obsiania skarp i rowów ich powierzchnie powinny odpowiadaã
wymaganiom okreœlonym w dokumentacji projektowej.
Powierzchnie skarp nale¿y przykryã ziemi¹ urodzajn¹ warstw¹ gr. 5 cm. Humusowanie powinno byã wykonywane
od górnej krawêdzi skarpy, prowadzone w dóù i przedùu¿one poza krawêdê korony nasypu i podnó¿e skarpy na 15
- 20 cm. Uùo¿on¹ warstwê humusu nale¿y lekko zagêœciã przez ubicie rêczne lub mechaniczne.
Trawniki
Obsianie powierzchni skarp traw¹ powinno byã przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Zaleca siê przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.
2

Ziarna trawy powinny byã równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w iloœci 6 kg/1000 m skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Wykonawca powinien podj¹ã wszelkie œrodki, aby zapewniã prawidùowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu.
Zaleca siê w okresie suszy systematyczne zraszanie wod¹ obsianej powierzchni chroni¹cej ziarna przed
wysychaniem.
Dopuszcza siê nastêpuj¹ce odchyùki w wykonawstwie robót:


gruboœã humusu ±2 cm,



wysiana iloœã nasion w kg/1000 m ± 0,5 kg.

2

Drzewa i krzewy
Drzewa i krzewy sadzimy do doùka wypeùnionego ¿yzn¹ gleb¹. W miarê potrzeby podlewamy i nawozimy. Wiosn¹
dokonujemy ciêcia sanitarnego. Polega ono na usuniêciu pêdów uszkodzonych, martwych, pora¿onych
chorobami, przy okazji usuwamy wszystkie zaschniête zeszùoroczne kwiatostany. Zim¹ i wiosn¹ przycinamy
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krzewy, których kwiaty pojawiaj¹ siê na nowych, tegorocznych pêdach np. tawuùy. Krzewy kwitn¹ce wczesn¹
wiosn¹ (przed koñcem maja) tworz¹ kwiaty na pêdach zeszùorocznych, dlatego przycinamy je dopiero po
przekwitniêciu. Na roœlinie pozostawia siê pêdy wùaœciwie rozmieszczone, skracaj¹c je tak, aby siê wzmocniùy i
rozgaùêziùy. Wszystkie pêdy przeszkadzaj¹ce, sùabe i rosn¹ce do œrodka krzewu nale¿y wycinaã. Raz na kilka lat
wykonuje siê mocniejsze ciêcie przeœwietlaj¹ce. U wiêkszoœci krzewów mo¿emy stosowaã radykalne ciêcie
odmùadzaj¹ce, przycinaj¹c wczesn¹ wiosn¹ zbyt rozroœniêt¹ roœlinê nisko nad ziemi¹.
Roœliny okrywowe i wrzosowate
Sadz¹c roœliny okrywowe oraz byliny nale¿y wczeœniej: usun¹ã chwasty trwaùe, organicznie nawieêã (kompost,
obornik, nawóz zielony) oraz gùêboko przekopaã ziemiê. Czas sadzenia bylin przygotowanych w szkóùce w
pojemnikach rozci¹ga siê na prawie caùy sezon wegetacyjny. Najlepszym jednak okresem jest wiosna, choã tak¿e
sadzenie w sierpniu, wrzeœniu, a nawet paêdzierniku daje dobre wyniki. Roœliny okrywowe i wrzosy sadzimy w
du¿ych, jednorodnych grupach zestawiaj¹c je razem pod wzglêdem wysokoœci, siùy wzrostu, wymagañ
siedliskowych, koloru liœci i kwiatów oraz terminów kwitnienia.
Rabaty
Rabaty powinny mieã ksztaùt swobodny a ich szerokoœã powinna odpowiadaã szerokoœci docelowej dobranej
roœlinnoœci. Miejsce pod rabaty nale¿y nawieêã ziemi¹ urodzajn¹, warstw¹ o wysokoœci ok. 10 cm. Poniewa¿ w
pierwszym tygodniu po posadzeniu roœlin, ze wzglêdu na ich aklimatyzacjê w nowych warunkach, w którym s¹
one szczególnie wra¿liwe, konieczne jest ich obfite podlanie. W celu zabezpieczenia ziemi przed nadmiernym
odparowaniem wody oraz niekontrolowanym porostem niepo¿¹danych roœlin, ziemia powinna byã wyùo¿ona
agrowùóknin¹ oraz obsypana kor¹.
6. Obmiar robót
2

Jednostk¹ obmiarow¹ wykonanych robót jest 1 m .
7. Warunki wykonania robót
Zieleñ urz¹dzaã przy temperaturze powy¿ej +10°C.
8. Kontrola jakoœci
Po wzejœciu roœlin ù¹czna powierzchnia nie poroœniêtych miejsc nie powinna byã wiêksza ni¿ 2% powierzchni
2
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych, nie zaprawionych miejsc, nie powinien przekraczaã 0,2 m .
Na zaroœniêtej powierzchni nie mog¹ wystêpowaã wy¿ùobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
Inspektor nadzoru na podstawie pomiarów i oceny wizualnej wykonanych robót dokonuje ich przyjêcia lub zaleca
dokonanie poprawek.
9. Odbiór robót
Inspektor nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i ST w
oparciu o kompletnoœã nasadzeñ i ich ocenê wizualn¹.
10. Podstawa pùatnoœci
Pùatnoœci bêd¹ wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 9.
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