OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHINCZEGO WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

I.
1.1.

CZĘŚĆ OGÓLNA:
Nazwa zadania i adres
Roboty remontowe placu manewrowego i chodnika
Urząd Pocztowy Miechów
ul. Plac Kościuszki 1
Zakres robót:
Roboty remontowe placu manewrowego:
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych
Rozbiórka podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie
Rozbiórka podbudowy z kruszywa i gruzu
Rozbiórka elementów betonowych
Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami
Podbudowa z kruszywa, pospały
Podbudowa z kruszywa łamanego i tłucznia
Remont studni rewizyjnej z kręgów betonowych
Remont podstawy studni betonowej
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych
Wymiana rurociągu PCV kanalizacji deszczowej fi 110 160 mm
Wykopy w gruncie kat. II wraz z zasypywaniem i ubiciem warstwami
Remont odwodnienia liniowego wraz z remontem studzienki odwodnieniowej TLA 15
Wymiana nawierzchni z kostki betonowej BEHATON
Remont bramy wjazdowej wraz z furtką wejściową
Uszczelnienie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów budowlanych
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza placu
Wywóz gruzu na składowisko
Remont nawierzchni chodnika:
Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych
Rozebranie krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych
Rozbiórka elementów betonowych i nawierzchni z masy bitumicznej
Plantowanie terenu pod chodnik
Rowki pod krawężniki i obrzeża
Ławy betonowe pod krawężniki
Krawężniki betonowe i obrzeża trawnikowe
Wymiana podbudowy z pospóły i kruszywa łamanego
Wymiana geowłókniny 200g/m2
Wymiana warstwy odcinającej - podsypka piaskowo – cementowa
Chodnik z płyt kamiennych 40 x 40 x 4 cm PORFIR z wypełnieniem sztywną fugą
Wymiana - obrzeża betonowe 30 x 8 na podsypce cem – piaskowej
Opłata administracyjna za zajęcie pasa drogowego oraz z uzgodnienia
Wywóz samochodami gruzu na odległość 11 km wraz z opłata śmieciową
Roboty remontowe powierzchniowej instalacji odgromowej/ część podziemna/
Roboty ziemne koparką wraz z zasypaniem wykopu i ubiciem ziemi warstwami co 15 cm po
ułożeniu przewodu odgromowego
Wymiana uziomu, osłon przewodów, wraz z pogrążeniem uziomów prętowych - grunt kat III
Wymiana złączy naprężających złączy kontrolnych, wyrównawczych, połączeń drut płaskownik
Badania i pomiary skuteczności instalacji odgromowej
Rozebranie nawierzchni z kostki na wjeździe i ponowne jej ułożenie po zakończeniu prac przy
instalacji odgromowej
Rozebranie podbudowy asfaltowej i konstrukcji betonowej
Wywóz samochodami gruzu, ziemi , odpadów na składowisko wraz z opłat za składowanie

1.2.

Informacja o terenie budowy
Teren posiada ograniczony placu do składowania gruzu i materiałów budowlanych.
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1.3.

Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z terminem umieszczonym w
umowie na wykonanie prac.
Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym. Z uwagi na specyfikę działania Poczty Polskiej
SA niektóre prace muszą być wykonywane w dni wolne od pracy. Poczta Polska SA nie
zapewnia pomieszczeń na cele biurowo – socjalne.
Wykonawca uzyska potrzebne zgody administracyjne w urzędzie samorządowym m.
Miechowa na zajęcie pasa drogowego i prawa wjazdu samochodami ciężarowymi.
Wykonawca robót ponosi wszystkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego / remont
chodnika / od ul. Plac Kościuszki 1 oraz uzyskaniem pozwolenia wjazdu samochodami
ciężarowymi do strefy ograniczonego ruchu.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Terenem budowy są plac manewrowy i częściowo chodnik od ul. Plac Kościuszki .Wszystkie
szkody na terenie przyległym do placu budowy, powstałe w wyniku prac budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany naprawić i doprowadzić do stanu pierwotnego na własny koszt.
Wykonawca robót powinien przedsięwziąć wszelkie kroki zapobiegające nadmiernemu
rozprzestrzenianiu się hałasu, wibracji, pyłu i innych zanieczyszczeń budowlanych, które w
jakikolwiek sposób mogłaby naruszyć interesy osób trzecich.

1.4.

Ochrona środowiska
Rodzaj wykonywanych prac budowlanych nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.

1.5.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. /Dz. U. Nr47 poz.401 / w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

1.6.

Ogrodzenie placu budowy
Plac budowy na którym będą wykonywane prace budowlane jest ogrodzony.

1.7.

Nazwy i kody
4500 0000
Roboty budowlane
4531 0000
Roboty elektryczne

1.8.

Określenia
Określenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są
zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOLWANYCH

II.
2.1.

Wymagania ogólne dotyczące właściwości
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy - Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

2.2.

Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, składowania i kontroli
jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca robót zobowiązany jest do właściwego składowania i zabezpieczenia materiałów
na placu budowy. Powstałe uszkodzenia spowodowane niewłaściwym składowaniem
materiałów obciążają wykonawcę robót.

2.3.

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, montowane lub instalowane
w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane..
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom
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Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być usunięte z placu
budowy.
2.5.

Wariantowe stosowanie materiałów
Nie dotyczy.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajów robót.
IV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów

4.1.

Transport pionowy poziomy
Na placu budowy nie jest wymagany transport i pionowy.
V.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.

Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy po zakończonych pracach.
Uprzątnięcie terenu wokół placu budowy
stanowi wymóg określony przepisami
administracyjnymi o porządku.

VI.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.

6.2.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
materiałów.

6.3.

i badania

Dokumentacja budowy
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostępniania do wglądu osobom uprawnionym do kontroli.
Dokumentami budowy są:
protokół przekazania placu budowy
protokoły odbioru robót
wewnętrzny dziennik budowy

VI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych robót
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki. Obmiaru wykonanych robót dokonuje
kierownik budowy.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
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Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii
osiowej, i podane w mb.
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej,
3
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objętości będą wyliczone w m ; powierzchnie w m ; a sprzęt i urządzenia w szt. Przy
podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po
przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Nie występują
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary należy przeprowadzić przed końcowym odbiorem
VII.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Odbiór instalacji i urządzeń technicznych
Nie dotyczy

8.3.

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie
robót budowlanych.
O zakończeniu prac Wykonawca robót budowlanych powiadomi Zamawiającego.

8.4.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych
w okresie gwarancyjnym

8.5.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazanie atestów i certyfikatów na
wbudowany
materiał.

8.6.

Dokumenty do odbioru robót
Do odbioru robót budowlanych Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące
dokumenty:
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne zużytych materiałów do wykonania robót
budowlanych z adnotacją o miejscu ich wbudowania i użycia.
oświadczenie o zakończeniu robót.

IX.

ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenia obejmują roboty budowlane objęte zawartą umową o wykonanie danego rodzaju
robót.

X.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 komplet dokumentacji projektowej w dniu wprowadzenia i
przekazania placu budowy
10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Prawo budowlane - /Dz.U.Nr.89, poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 /
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003 /Dz. U. Nr.47 poz. 401/
Opracował
Inspektor Nadzoru

Piotr Kiwior
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