SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST
SST-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

/ kod CPV- 45111200-0 /.

Nazwa Projektu :
„Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszorowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie „Hutnik” w Tułowicach
Małych”.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych.
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Specyfikację techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających
na przygotowaniu terenu inwestycji do wykonania robót ziemnych.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
przygotowawczych związanych z:
 Wykonaniem ścieżki pieszo – rowerowej,
 Wykonaniem altany,
 Wykonaniem nabrzeża cumowniczego,
 Wykonaniem remontu pomostu stalowego,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ogólną
Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.
Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót przygotowawczych Wykonawca
wskaże urządzenia przydatne do dalszego użycia, które zaakceptuje Inżynier.
Wszystkie roboty wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, ST
i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji Inżyniera.
W przypadkach szczególnych Inżynier na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę
technologii robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.
Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót przygotowawczych powinien być zgodny z technologią
założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST-00.
Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych można
przewozić dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej.
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanie odpadów,
aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji
odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji.
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora . Elementy i materiały, które
zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Kontraktu harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty.
5.2. Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Warstwa humusu wraz z darniną ze skarp stawu powinna być zdjęta. Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru powinien stwierdzić przydatność zdjętej wierzchniej warstwy
urodzajnej do ponownego użycia. Humus wraz z darniną należy zdejmować mechanicznie oraz
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu wraz z darniną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w
innych miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru. Humus należy zdjąć na pełna głębokość
jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Miejsca składowania humusu powinny być
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także
najeżdżaniem przez pojazdy. Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żądnych korzeni
drzew lub krzewów, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie należy zdejmować humusu w
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub
innym gruntem nieorganicznym. Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu
herbicydów.
5.3. Drogi tymczasowe
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podłożu z gruntu
niewysadzinowego można bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych lub żelbetowych.
Jeżeli w podłożu występują grunty wątpliwe bądź wysadzinowe, nawierzchnię z płyt należy układać
na podsypce piaskowej.
Drogi technologiczne poprowadzone po gruncie mineralnym należy wykonać na warstwie
odsączającej z piasku. Podłoże pod drogi technologiczne poprowadzone po torfie powinno być
dodatkowo wzmocnione wyściółką faszynową oraz geowłókniną.
Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy
użyciu równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych.
Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu.
Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się
odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi
samochodowych lub samojezdnych.
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do warstwy
odsączającej. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej
niż 8 mm.
Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. Piasek użyty do wypełnienia
spoin przez zamulenie powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie
powinno być wykonane na pełną grubość płyt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.
Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórkowych z
zaakceptowaną przez Inżyniera technologią i organizacją robót.
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Kontrola jakości robót obejmuje wizualną ocenę kompletności wykonanych robót oraz sprawdzenie
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz zgodność
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi przepisami.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:
 Jednostką obmiarową powierzchni, z której należy zdjąć humus – m2
 Jednostką obmiarową drogi technologicznej – m2
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Cena obejmuje ilość prac rozbiórkowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w trakcie
prowadzenia robót. W cenę należy wliczyć koszt składowania gruzu oraz koszt przywozu
materiałów do ponownego użytku.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.
Odbiorowi podlega wykonanie robót przewidzianych Dokumentacją Projektową.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, Warunkami
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami.
W przypadku stwierdzenia usterek ustalony zostaje zakres wykonania robót poprawkowych, które
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej
ST.
Cena wykonania robót nawierzchni obejmuje między innymi:
 wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST,
 dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu i oznakowania
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 wykonanie robót przygotowawczych, zasadniczych i końcowych,
 dla materiałów zakwalifikowanych przez Inżyniera do wykorzystania- oczyszczenie,
załadunek i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego wskazane przez
Inżyniera,
 dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy – załadunek i odwóz na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów prób i sprawdzeń,
 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
 opłatę za składowanie odpadów z budowy- remontu i przebudowy dróg, gruntu i ziemi z
wykopów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
b) Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska (w
tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe).
c) Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
d) Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
e) Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.
f) Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996.
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Uwaga: należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i
przepisów.
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