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sZCZEGoŁowA SPECYFIKAC JA

TE

CHNICZNA

R.OBOTY PRZYGOTOWAW CZE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
dotyczące wykonania i odbioru
Przedmiotem nlrri".js"e; specyfikacji technicznej Sąwymagania

w budynku Gimnazjum
robót rozbiórtowy"ł' i*iąruny"tr zrealizac1ąwindy osobowej

Publicznego w Goździe.
i.2. Zakręs stosowania SST
przetargowy i kontraktowy przry
Specyfikacja techniczna jęst stosowana jako dokument
zlęceniu i rca|tzacjirobot wymienionych w punkcie 1' 1 '
1.3" Zakres robót objęt-vch SST
czynności umozliwiające i ma1ące
Robofy, których dotyczy specyfikacja, obejmująwszystkie
w obiękcie objętym kontraktem' W
na celu wykonanie robót rozbiórkowych występującyclr
elementów istniejącego budynku
zakres tych robót wchodzą B.UM.o1.01.10 Rozbiórka

B.UM.01.01.20Transportgruzuimateriałówpoclrodzącychzrozbiórki
1'4. określeniapodstawowe

odpowiedrrimi notmami i
określeniapoau* * niniejszej SST sązgodne z obowiązującymi
wytycznYmi

wyk"""*;"

z
robót jest odpowiedzialny za jakość,ich wykonania orazzazgodność

normami, zasadami
dŃumentacjąprojektową SST, przepisami techniczno-budow1an1'mi'
nadzoru'
wiedzy i sztukibudowlanej oraz poleceniami Inzyniera- inspektora

) MateriaĘ

materiaĘ nie
Dla robót objęty"h niniejszą szczegółowąspecyfikacja techniczną
występują'

-J.

Sprzęt

jest zobowiązany do
noooty mogąbyó wykonywarre ręcznie lub meclranicznie. Wykonawca
na jakośó
wpĘ'rłu
niekorzystnego
,rzyrvarria jeavni" tuti.go sprzętu, który nie spowoduje
przezlnĘniera*ykonywuny"h robót. śp."ę,powinien byó uzgodniorry i zaakceptowany
inspektora nadzoru.
do wykonywania robót ma byó stale
Sprzęt będący własnościąwykonawcylub wynajęty
on odpowiadał
,rł"y*ur,y * aoury* stanieiechniczrlymi gotowoścido pracy. Będzie
jego uży'tkowania'
wymaganiom ochrony środowiskao przepisom dotyczącym
dokumentów
kopii
wytoiu*.u zobowiązanv jest do dostarczenia Inzynierowi
gdywymagajątego
potwierdzających dopus i"L"ni" sprzętu do użytkowania, w przypadkach

przepisy.

zacl'row1nia y'arurrków

Jakikolwiek sprzęt, m3slyny? arz+dz]ni1ttarz.ędztarli;'s3a1a1tujace
i'nió dopuszczone do robót'
kontraktu, zostanąprźórińłyii"rurdyśkwalifikowine

4. Transport

na ośprzy transporcie
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciązenia
on
Uzyska
materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót'
i w sposób ciągły
niezbędne zęzwo!ęniaod władz co do przewozu nietypowych ładunków
aĘna|eży umięśció
będzie o każdym takim przewozie powiad amiałInŻyniera' Materi
spadaniem lub
przed
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyó

przesuwaniem.
zanieczyszczenia
Wykonawca będzie usuwaó nabieŻąco,na własny koszt, wszęlkie
na teren budowy'
spo.odow*e jego pojazdamina drogach puiriicznych oraz dojazdach
powstawania odpadów
Podczas plano*ar'y"trprac rozbiórkowych nie przewiduje się

niebezpiecznych.

MateriĄ uryskane z
MateriaĘ z rozbiórki naleĘ przewozió Środkami transpońu drogowego'
jest ich w}łviezienie na
rozbiórki stanowiąwłasnośóWykonawcy i jego obowiązkiem
(np. utylizacja i
wysypisko śmięcii pokrycie wszelkich opłat z Ęm rvłiązanych
unięszkod1iwienie)

5. W-vkonanie robót
5. 1. Robotv prąvgotowawcze
Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych należy:
a) Teren prac remontowych wygrodzió i oznakować zgodnie Z wymogami BHP,
b) Zdemontować istniejice "ariiuni" w energię elektryczną instalację teleteclrniczną i
enie'
wo dno -kana |izacyjnąoraz wszelkie istniej ące uzbroj
5.2. Roboty rozbiórkowe
r"
ńuoty prowadzić, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Itfrastruktury z drlia 6'02'Ż003
wykonywania
(Dz.tJ.Nr 47 poz. łót; w ,p.u*i* bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
robot budowlanYch.
a) ElemenĘ betonowe i murowane rozbierućręcznie lub mechanicznie'

b)

c)
d)
e)

posegregowaćiodnieśólubodwieźónamiejsceskładowania,
obiektu do
Elementy stolarki i ślusarki,o ile zostanązakwalifikowaneprzezwłaściciela
odzysku, wykuć z otworów, oczyśció i składowaó
PowstĄ po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym, zagęszczonym warstwaml'
Wierzchniąwarstwę grubości 20 cm zasypać gruntem rodzimym'
Teren splantować i oczyśció zresztęk materiałów'
złożenieelemęntów w miejscu
Elementy stalowe zdemontow ać poprzez cięcie palnikięm i
sktadowania,

6.

Kontrola jakości.

7.

obmiar robót

Wymagania dla robot rozbiórkowych podano w punkcie

5

Jednostkami obmiarowymi robót są:

-

m3 - mury i elementY betonowe,
szt. - elementy stoiarki i ślusarki,
m2

-

Posadzki
zmian
ilośćrobót okreśńsię na podstawie projektu z uwzględnieniem
nd'urze'
w
zaaprobowan y ch pr zez In zyniera i sprawdzonych
B.

MateriĄ

odbiór robót

Wszystkierobotypodlegajązasadomodbiorurobótzanikających

9. Podstawa płatności

punkcie 5 i odebranepTzez
Płaci się zarobotywykonane zgodnie zwrfiagantami podanymi w
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7'

L0. Przepisy zwi@ane.
zakwalifikuje InĘnier- inspektora
10'1 MateriĄ uzyskane zrozbiórekdo ponownego wbudowania
nadzoru.
10.2

llościrobót rozbiórkowych mogąulec zmianiena podstawie decyzji InĘniera

s7.,CZF,GoŁowA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.UM.O1.O2.OO ROBOTY ZIEMNE
1. Wstęp
1.1. Przędmiot

SST

doĘczape wykonania i
Przedmiotem niniej szej specyfi kacj i technicznej sąwymagania
osobowej w budynku Gimnazjrrm
odbioru robót ziemnych związanych z rcalizacjąwindy
Publicznego w Gożdzie '

1.2. Zakres stosowania

SST

przetargowy i kontraktowy przy
Specyfrkacja techniczna jest stosowana jako dokument
zieceniu i reahzacjirobot wynienionych w punkcie 1'1'
i.3. Zakres robót obięt-Vch SST
.l"
czynnościumożliwiającei mające
Roboty, troryfi aory""y specyfikacja, obejmująwszystkie
w obiekcie objętym kontraktęm' W zakres
na celu wykonanie robót ziemnych występujących
tych robót wchodzą B'UM'O1'02'10 Wykopy
B'UM.01.02'20 Podkład podposadzko.vqy z piasku zwykłego
gruntu
0 1 .02. 3 0 Zasypki B'IlM'0 1' 02'40 Transport

B.UM.

1.4.

określeniapod$ąwpwę
odpowiednimi normamt
okręśleniapoau* * niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
wytycznYmi

t

lne

jest odpowiedzialny za jakośÓ ich wykonania oraz za zgodnośÓ z
normami, zasadami
dokumentacjąprojektowi ssr, przepisami techniczno_budowlan}łni,
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera'

wyk"*-"*obót

Z.MateniaĘ

l

'.
wykonaniem

nie \^ryStępująpoza
2.1 .Do wykonania robót według B.UM.02'01.00 materiĄ
ścianwykopów przewiduje się
umocnięnia pionowych ścianwykopów. Do wykonania umocnienia
projektowa' Mogąto być np'
pale szalunkowę stalowe, ktorych .od"aj i typ określa dokumentacja
10162:2005. Konstrukcja umocnienia ścian
często spoĘkane wypraski Ępu KS 3.25 wejług PN_EN
się' 2'2'Piasek na podsypkę
powinna byc taka,aby ściany wykopów zabezpieczyc przedosuwaniem
zasyp;'wania wykopów może byó uĄĄ
według PN-EN 13139:Ż003, zawartośó gliny Jo 5oń,Ż'3.Do

jak zięmia
wykopu, nie zamarznięĘ ibezzanieczyszczentakich
ioślinna,odpadki materiałów budowlanych, itp'
grunt wydob

yĘ ztegoruln"go

3. Sprzęt

Roboty muszą byó wykonywane ręcznle'
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
Wykonawca j.ri'ouo*i ązany doużywania
Sprzęt powinien byó uzgodnionyi
niekorzystnego wpĘłvu na jakośó wykon}łvanych robót.
zaakceptow afiy przez InĘ niert inspek1ora nadzoru'
robót rna byó stale
będący własnościąwykonawcylub wynajęty do wykon1łvania
Sprzęt

utrzymanywdobrymstanietechnicznymigotowościdopracy.Będzieon

dotyczącym jego uzytkowania'
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska o przepisom
inspektorowi nadzoru kopii
Wykonawca ,oaoł*iąrunyjest do dostarczenia Inzynierowido użytkowania, w przypadkach gdy
dokumentów potwierdzających dopus zczente sprzętu

ny,urz$zentainarzędzia nie gwarantujące zachowania warunkóń
i nie dopuszczone do robót'
kontraktu, zostanąprzezInŻ5'nierazdyskwalifikowane

ffi:'#il"3i,iiffii';'

4. Transport

obciążenia na ośprzy transporcte
Wylonawca będzie się stosowaó do ustawowych ograniczeń
{Jzyska on niezbędnę zezwoienia od
materiałów iub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót'
ciąeĘ będzie o każdym takim
wŁadzco do przewozu nietypowych ładunków i w sposób
równomiernie na całej
przewoziepowiadamiał\tĘniera" MateriaĘ nd'eĘ umieśció
po*i".zchniładunkowejizabezpieczycprzedspadarriemlubprzesuwaniem.
jedynie takich środków transportu' które nie
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
materiałów' Wykonawca
wpĘnąniekorzystnie nu j*oie robót i właściwościpzewozonych
zanieczyszczenia spowodowane iego
będzie usuwać na bieząco, na własny koszt, wszelkie
budowy'
pojazdamina drogach publicznych oraz dojazdach na teren

5. Wykonanie robót
5. 1 .Roboty ziemne
5. 1 . 1. Wym aganiaPodstawowe

odpowiednio do wielkości robót'
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana
głębokoś.i*ykop.r, rodzaju gruntu i stosowanego sprzętu mechanicznego,
w takim okresie, aby po ich zakoiczeniu można było
b) Wykopy pońnny byó wykon1łvane
jo wykonyovania przewidzianych w nich robót i szybko
przyst@i; natycńmiast
zlikwidowaó wykopy przez ich zasypanie'
na
c) p.ł ńt""y*uniu ńr.opów w bezpośrednimsąsiedztwie istniejących budowli'
na|eĘ
tych budowli,
głębokościrównej lub większej niz głębokośóposadowienia
tych budowli,
odkształceniem
i
zastosowaó środki zabezpieczające przed osiadaniem
prowadzonych'
d) Wymiary wykopów powinrry bye dostosowane do wymagań prac w nich
wzmocnienia
głębokościwykopów i rodzaju gruntu, zuwzględnieniem konieczności
zboczy wykopów i ich nachylenia,
wykopu'
e) W przypadku, gdy nie ma mozliwościwykonaniabezpieeznego nadrylenia ścian
konstrukcji
wymiary
na|eŻyu*"gtój'ie w szerokości dna wykopu dodatkowo
Przestrzenta powinna
ludzi'
pracę
na
zabezpieczłjącej go oraz swobodnąprzestrzeń

a)

wynosićniemniejniż6lcm'awprzypadkuwykon1łvanianaścianachizolacjiniemniej
niz 80 cm,
wy'konywane do głębokości:
D Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych mogąbyó
- do 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie'
- do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skałach spękanyclr'
- do 1,Ż5 w gruntach mało spoistych,
- do 1,50 m w gruntach sPoistYch
przy wykopach nie jest obciąony w pasie
przy czymmusząto byó grunty nie nawodnione i teren
o szerokości równej ich głębokości,
roboczych:
s) Bezpteczne nachylenia skarp
2 : 1 - grunty zwięzłe i bardzo spoiste (gliny' iły)'
1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzaĘch'
|,Ż5 - vł gruntach mało spoistych,
1,5 - w gruntach sYPkich (Piasek)
nachyleniu:
h) Zabezpieczenia w wykop achze skarpami obezpiecznym
górnej klawędzi skarpy na
odpowiednie spadki pasa terenu przylegającego do
'achowane
łatwy odpĘw wód opadowych
szerokości równej trzykrotnej głębokościwykopu umożliwiające
od krawędzi wykopu,
zabezpieczofie przedrozmoczeniem wodami
w gruntaclr spolstych podnóze skarpy powinno byó
skarpie spadku w kierunku środkawykopu'
opadowymi pr"", *ykor'anie w dnie wykopuprzry
czynników destrukcyjnych (opady
stan skarp na|eży okresowo sprawdzaó nadziałanle
atmosferyczne, mróz itp.)'

w
Typowe umocnienia ścian wykopów mogąbyć stosowane do głębokości4 m
warunkach, gdy w bezpośr'ednim ąsiedztwie nie przewiduje się obclĘei
W innym
środkami transportu, składowanym materiałem azy urobkiem gruntu.
projekcie.
przypadku .porob umocnienia ścianwykopu powinien być określonyw
dostatecznej
o
nawodnione
(grunĘ
nie
j) odeskowanie ścianmoże byó azurowe
spoistości) lub pełne, k) Wymaganiaprzy wykonywaniu wykopów
umocnionych:
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren na co najmniej 15 cm
(zabezpieczenie przed wpadaniem do wykopu gruntu i innych przedmiotów),

i)

-rozporypowinnybyótakumocowane'abyuniemozliwionebyłoichopadaniena

_

dół,

przygotowane
w odległościachnie większych niz 20 m powinny się znajdowaó odpowiednio
wyjścia z dna wykopu,
- w [azdej fazie rcbotpracownicy powinni się znajdowaó w częściwykopu odeskowarrego'
- stan umocnięnia ścianwykopów powinien byó okresowo sprawdzany'
w miarę
1) Rozbieranie umocnień powinno byó przeprowadzane stopniowo,
wykopów powinno byó
zasypryania wykopów , poczynając od dna wykopu, m) Zasypyłvanie

dokonane bezpośrednio po zakończeniu w
uirywany grunt wydob,'ty z
nich przewidzianycń prac, n) Do zasypyłvania wykopów powinien być'
tego samego

wykopu,niezmarunięĘibezzanieczyszczeń(ziemlarośiinna,odpadki

materiałów budowlanych, chyba ze dokumentacja projektowa przewiduje
i zagęszczane
warunki zasypaniawykopów, o) Zasypanie wykopów powinno być wykonywate
warstwami o
inne

grubościdostosowanejdoprzyjętegosposob]uzagęszazaniaiwynoszącej:
- ni. więcej niŻ25 cm - przy wałowaniu i stosowaniu ubijaków ręcznych'
- od 0,5 do 1'0 m _ p."y.rt1uniu ubijakami o działaniu udarowym lub ciężkimitarczami'
- około 40 cm przy zagęszczanluurządzeniami wibracyjnymi
ich zagęszczanie w poblizu ścian obiektów powinno być dokon1łvane
p) Nasyp,łvanie warstw!iunt.r,
"ni"
powodowało uszkodzenia warstw izolacji tennicznej i wodochronnej
w taki sposób, uty
(przeciwwilgociowej)

Iecz nie mniejszy niz Js:0,95 wg
q) WskaŹnik zagęszczenia gruntu wedfug dokumentacji technicznej
próby normalnej Proctora. 5.2. Podkłady z piasku pod posadzki
zezwolenia
5'Ż.I. Wykonawca *o"" pr"yrtąrió do układania podkładów i podsypek po uzyskaniu

ktĘniera,potwierdzonego wpisem do dziennika budowy'
posadzki'
5.2.Ż. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przedwykonywaniem
odpadków materiałów
5'Ż.3. Przed rozpoczęciem ,rkładunia podłoze powinno być oczyszczonez
budowlanYch,
jednąwarstwą
5.2.4' Układanie podkładu na1eży prowadzić na całej powierzchni równomiernie
na całej
5.Ż.5. Całkowita grubośó podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała
p

owierzcbn t rzuŁtl obiek1u'

wedfug próby
5'2.6. Wskaźnik zagęszczenia podkhdu nie powinien byó mniejszy od Js=0,98

normalnej Proctora.

6. Kontrola jakości.
6.1 .Roboty ziemne
6. t

.

i

.

wykopów
Ęrawdzenie i kontrola w czasie wykonywania

powinny obejmowaó:
] zgodnośćwykonania robot z dokumentacją
- prawidłowośćwficzenia robót,
- rodzaj i stan gruntu w podłozu,

oTaz ?o ich zakończeniu

-

zabeąteczetie skarp wykopów,
obudowę ścianwykopów,
dokładnośówykonania wykopu (us1tuowanie, wykończenie, wyrniary, rzędne)
6.1'.Ż' Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypki wykopów powirLny
obejmować:
- stan wYkoPu Ptzed zasYPaniem'

6.L3'

-

materiaĘ do zasypki,
grubośći równomierność warstw zasypki,
sposób ijakośó zagęszczeria,
Przy wykonywaniu podkładów i podsypek sprawdzeniu podlega:
' przygotowanie podłoża,
- materiał uĄĄy napodkład i podsypkę,
- grubośó i równomierność warstw podkładu lub podsypki'
sposób i jakośćZagęszczervla,

6.2.

budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarowąrobót jest m3.
I1ośó robót określasię na podstawie projektu z uwzględnięniem zmian
zaaprobowany ch pr zez Inżynier a i sprawdzonych w naturze'

8" odbiór robót

B.1'Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających
na próbkach
B.2.Badania i pomiary do odbioru robot zanikających przeprowadzawykonawca
pobranycń w obecności Inzyniera w miejscach przezniego wskazanych,
z ustaleniem
8.3.odbiór częściowy polega na ocenie ilościi jakości wykonanej częścirobót wraz
naleznego wynagrodzenia,
o dziennik
8'4.odbiór robót powinien byó przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych w oparciu
wyników
badań i pomiarów wraz znaniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienie
badań
wyników
ana7izę
badań jakościowychi laboratoryjnych wraz z protokółami sprawdzeń ,

wtaz z wnioskami,

powinna być zawarta
B.5'Z odbioru końcowego robót ziemnychnaleĘ sporządzić protokół, w którym
tych robót powirrien
ocena ostateczna.otot i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt clokonania odbioru
zna|eźć swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

w oparciu o
Podstawąpłatnościjest cena ryczakowaskalkulowanaprzez wykonawcę
kosztorys ofertowy 1 dokumentacje projektową. W przypadku rozbiezności ilościowej
podstawąjest zakies rzęczow wedfug dokumentacji projektowej. PłatnośćmoŻebyó
został
podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na które podzielony
kosztorys ofertowY.

na wykonanie
Cenaryczałto*u ob"i*u.;e wszelkie czynności,wyrnagania i badania składające
niezbędnych prób i
danego elementu robót, a także pomocnicze związane Z ptzęprowadzmiem
po zakonczeniu robót'
badań, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporządkowaniem
Dla robót ziemnych płaci się zam3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje:

-

odspojenie gruntu z:e złoŻeniem na odkład lub załadowaniem

-

dostarczenie materiału na zasypkę,

wyznaczenie zarysu wYkoPu,

na

samoclrody i
mas ziemnych,
odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu
jego
ścian'
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem uryocnienia

-

zesypanie, zagęszczenie i wyrównanie teroru'
po zagęszczeniu' cena
Przy wykon1łvaniu podkładów i podsypekpłaci się zam3 podkładu
obejmuje:
- dostarczenie materiafu

-

10.

)

uformowanie i zagęszczeniepodkładu z wyrównaniem powierzchni'

Przepisy zwiąZane.
10.1.

Norniy

PN-B-06050:1999

PN-EN 13139:2003
PN-86/8-02480
PN-B-02481:1999 PN-EN
101,62:2005

Geotechnika. Roboty ziemnę. Wymagania ogólne
Kruszywa do zaPrawY.
Grunty budowlane. określenia. Symbole' Podział i opis
gruntów

óeotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary
Kształtowniki stalowe wykonane na zimno' Warunki
tęchniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju
poprZęcZTLego

BN-7718931-12

b)

c)

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenie gruntów

10.2. Inne dokumentY
(tekst jednolity: Dz. U' zŻa03
a) ustawa z drua7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
roku, nr 207 , poz. Ż016', z poźniejszymi zmianami
roku, nr 9Ż,poz' B8L)
Ustawa z dnia16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. IJ. z2004
budow1ano-montazowych'" tom I - budownictwo
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

ogólne
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