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1, WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT Sri ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST

Przebudowa układu pieszo-jezdnego przy budynku Wydziału Sztuk Wizualnych ASP
ul. Franciszkańska 76178w Łodzi zakłada wykonanie następujących prac:

1. Skucie podłoża betonowego w rejonie wejść do budynku od strony podwórka.
2. Rozebranie obrzeży trawnikowych ograniczających podłoże betonowe.
3. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych—śmietnik
4. Rozebranie podjazdu do budynku w rejonie 3 wejścia .

5. Wykonanie korytowania pod nową nawierzchnię
6. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki i ziemi z korytowania.
7. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm.
8. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię gr. 20cm.
9. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. (rodzaj kostki uzgodnić z Zamawiającym) na pcdsypce cementowo piaskowej w

miejscu skutego podłoża betonowego oraz nowego śmietnika.
10. Wykonanie podjazdu z kostki betonowej gr. 8cm ograniczonego palisadą dos wejścia od lewej.
11. Montaż obrzeży betonowych 8*30 cm na ławie betonowej.
12. Wymiana i regulacja 3 szt. kratek ściekowych podwórkowych.
13. Regulacja 2 szt. włazów kanałowych.
14. Wykonanie obudowy śmietnika z płyt betonowych prefabrykowanych (rodzaj płyt uzgodnić z zamEwiającym).
15. Wykonanie zadaszenia śmietnika blachą trapezowa na konstrukcji stalowej z profili zamkniętych (.„olor bach uzgodnić z

zamawiającym).
16. Wykonanie naprav~” schodów wejściowych do budynku od strony podwórka 3 kpI.
17. Montaż z podłączeniem 2 kpI lamp ulicznych h=5m w kolorze ciemno szarym, fundament prefabr-jkowary, słup, wysięgnik

dwuramienny, dwie lampy ledowe na I słupie( rodzaj i kolor lamp uzgodnić z zamawiającym).

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej szecyfkacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1.

Do prac tymczasowych zalicza się :
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-
magazynowe),
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktów
wykorzystania,
- oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń pracowniczych,
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
- przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania,
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,
- zabezpieczenie robót i materiałów przed woda opadową
- usuwanie z obszaru budowy odpadów niezawierających substancji szkodliwy:h oraz
zanieczyszczeń wynikających z robot prowadzoncyh przez wykonanwcę,
- działanie ochronne zgodne z warukami BHP.

1.2. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa 0:

1.2.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami,

obiekt małej architektury;

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanyct”
oraz posiada fundamenty i dach. .

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub
grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzierenie nie
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnegc i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni oałkow~tej
budynku.
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący



budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, worno
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemie,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno &ojące
insta acje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków.
skłacowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podz emne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
obiekcie małej architektury- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w

szczególności:

. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak
piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.

1.26. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt bucowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:
strz&nice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekry
kontenerowe,

1,2,7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu
budowlanego.

1.2.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.

1.2.9. remcncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budcwlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.2.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia.
place postojowe i place pod śmietniki.

1.2.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy.

1.2.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.2.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zez”~alającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące rea zacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.



terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrow Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakłaou
górniczego.

1.2.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.2.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoi~czno
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.2.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumienL
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmoniowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlan”m,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów” do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.

1.2.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów.
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.
zm.).

1.2.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarewaniu
tego terenu.

1.2,22, opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez
właściwy organ.

1.2.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich
zakończeniu.

1.2.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czase
wykonywania robót.

1.2.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania wjego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowe.

1.2.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez InspeKtora
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwiedzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.2.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i p~ćb
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajćw
prowadzonych robót.

1.2.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymr
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanyci robćt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały c~<reślo~e
- z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.



1.2.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie psemnej
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowaczeni&~ri
budowy.

1.2.31. prcjektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub f~ycznĘ
będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.2.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporzątowanie I
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 3udow”
lub robót budowlanych.

1.2.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użvtkowy”ch i
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.2.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach techr cznyn.

1.2.35. grupach1 klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy,
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn
zm.).

1.2.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budow~ne,
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonarwch robot,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbio7e
gotowego obiektu.

1.2.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techni:zna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.2.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeńsłwa,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełr~ać roboty
budowlane.

1.2.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonzacyjre
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.2,40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz „~skazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanj.ch,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych ro~ót
podstawowych.

1.2.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są mcżliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.

1.2.42. Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usiug i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stoscwvania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.

1.143. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzając”.i,i,
wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania re~lzacji



robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym
pełncnocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określ:ny
w przepisach).

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca obót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumernach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić lnspeI~ora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysLnku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumatitacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekr&zać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodie z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli raebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.32. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okres a trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmije się że
jest włączony w cenę umowną.

1.3.3. Ochrona środowiska wczasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywaó teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

~) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepsów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz badzie
unikać usz<odzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdcwych.
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.3.4 Ochrona przeciwpożarowa



Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wyma;any

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi lr~pektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będze z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzączeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie guntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dowczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczaJące,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudn~onycb na
budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonyc”i pow”żej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

i.s.a Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy ac-ninist~acji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 ~. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 ~oz.
1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiadziaIn~ za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opaterrowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY



2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obręb~ terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm.
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporządzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Pols<iej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekołwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie s~owoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i lości
wskazaniom zawartym w SST.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4 TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu Po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczałnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszełkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za idi
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST.



5.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumenty
budowy 5.2.1.
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ~ 45 ustawy
Prawo budowane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym.
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym nunerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora
nadzoru.

Do dzienn ka budowy należy wpisywać w szczególności:
. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
„ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,
. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny p~erw w
robotach,
. uwagi i połecenia Inspektora nadzoru,

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych
odbiorów robót,

. wyjaśnien a, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

inne istotre informacje o przebiegu robót.
Propozyce, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje W~spektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawan a poleeń
Wykonawcy robót.
5.2.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natycnmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiare do wglądu na życzenie Zamawiającego.



6 ODBIÓR ROBÓT

6.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu rękojmii gwarancji

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakQści
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizac~i ul~ną
zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólr”ego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do aziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi& będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w c~arciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

6.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach Lmownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzcru.
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania „tbót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznegc będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dckona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników oadań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją usta~ń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporzączony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujate
dokumenty:

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,



2. protokoły odbiorów częściowych,
3. dziennik budowy (oryginał),
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odb oru Po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót ~o
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rozót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.

7 PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ustalenia ogólne
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota poda9a

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofrcie).
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się ia

jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

7.2. Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
.. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz
881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Uednolit& tekst Dz.
U. z 2032 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.



1321 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8.2. Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich ozrsczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawana
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz t-ybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr ~69, poz.
1650). .

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmienające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

&3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowycn, (torn I,
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacjĄ Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
drogowych .

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentów przetagowy~h i
kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pL”lkcie „ 1.

1.3 Zakres robót
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
- Ciągi pieszo-jezdne i parkingi z kostki brukowej ..

2 Materiały
Ogólne wymagania dotyczące Materialów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji
Ogólnej.

2.1 Cement
Cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-1 97-1:2002.

2.2 Woda
Woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca wymagania
PN-881B-32250,

2.3 Piasek, żwir, tłuczeń
Kruszywa mineralne określone w PN-B-1 1111:1996 i spełniające następujące wymagania:
zawartość frakcji 0 >2 mm - ponad 30 % zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 %
zawartość części organicznych - poniżej 1 % wskaźnik piaskowy od 20 + 50 (WP”. kruszywo
kamienne 5÷40 mm

2.4 Beton
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa, zgodny z PN
88/B-6250.

2.5 Elementy betonowe i kamienne
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymałości 50”; gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą
Aprobatą Techniczną (IBDiM), nasiąkliwość poniżej 5% :
kostka granitowa Bx8xlO cm wg projektu projektu,
krawężnik 1 5x30x100.

3 Sprzęt i transport
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru „ sprzęt: spycharKa gq~enicowa lub
kołował 00 + 150 kM, koparka samobieżna 0,25 + 0,6 m „ zagęszczarka płytowa, Lekka, samochody
ciężarowe 10-16 t żuraw samojezdny 10- 201

4 Wykonanie Robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowaczenie robót i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Tech”~icznych, Decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowier~ Kontraktu.
Budowa nawierzchni chodników i placu.

Nawierzchnia:
Zaprojektowano opsakę z kostki betonowej:

-warstwa ścieralna-kostka betonowa - 8cm
-podsypka cem-piaskowa 1:4 - 3cm
Parametry dróg na terenie:
- przekrój uliczny ograniczony krawężnikami betonowymi 15x 30cm;



- spadek poprzeczny jednostronny 2%;
— szerokość w krawężnikach 4 m;

Zaprojektowano obrzeża betonowe w kolorze grafitowym o wymiarach Bx3OxlOOcm

5 Kontrola jakości
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogóhiej.

5.1 Badania jakości robót w czasie budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi w”aściwych
WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych,

5.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. Nierówności pofilowanego i
zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym. Nier-Ćwności nie mogą
przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i po~omicy.

6 Inspekcje, Próby końcowe
Ogólne wymagania w zakresie Przejęcia Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

7 Przepisy związane
Normy .

PN-B-1 1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i
mieszanka.
PN-B-1 1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych Piasek.
PN-S-02205:3.998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych
kamienno-betonowych.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów, torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzcini tóg, ulic,
parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE
Inne przepisy
1. WrWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
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1 WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykotiania i odbioru robót
ziemnych .

12. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnyth w czasie budowy
budynku gospodarczo-garażowego i obejmują:

1. wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. l-y),

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która
powinna zawierać:

- rzuty i przekroje obiektów,

- pIan sytuacyjno-wysokościowy,

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniL zdjęcia warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.

Dokop.. miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, położone poza placem budowy.

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych wczasie wykonywania

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanyr z tym obiektem.

2 MATERIAtY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innyth miesc wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca rite będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione W dokumentach
umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnyr, obowiązującymi na
danym obszarze.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawtę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą tyć wywiezione poza
teren budowy tylko
Wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadinarem objętości robót



ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru ~~wiezione przez Wykonawcę pcza tren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie bucDwy gruntów, których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możl”wo-ścią korzystania z
następującego sprzętu do:

. odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, rcwniarl<i, urządzenia
do
hydromechanizacji itp.),

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociąg itp.),

. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transport.. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległośc nie z~tały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za •ekość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-jektową, ~inaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będ~e Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora iadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemeitów rozót będą
oparte na



wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i W SST, a ta<że w normach
i wytycznyci. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badai materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświacczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie póżniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, Po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skut-ki finansowe z tegc tytułu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie b~dynków i krawędzi
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez
nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe iż ±1- 10cm. Różnice
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć ±1 cm - 3 cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±1- 10 cm, a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp n~ powinna przekraczać
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, uętych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, ~ak abj zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wv,~onywania wykopów i
nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające
prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ch długotrwała
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny owków
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

Żródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT



6.1. Badania i pomiary wczasie wykonywania robót ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

. właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

. właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.1.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6 1.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
ij~ Badana cecha Minimalna częstotliwość ba~iań i pomiarów

~F Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, latą O dłu~zści 3 m i poziomicą lub

2 Pomiar szerokości dna wykopu niwelatorem, w odstępach co 20 m

S Pomiar rzędnych powierzchni wykopu

ziemnego
~ Pomiar pochylenia skarp

~ Pomiar równości powierzchni wykopu

j Pomiar równości skarp

7 Pomiarspadu podłużnego powierzchni Pomiar niwelatorem rzędnych w ocstępach co 20 m oraz w

wykopu punktach wątpliwych

6.2.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej „iż ±1 D cm.

6.2.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm ub ±1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.2.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.

6.2.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać + 10 cm.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.



Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady określania ilości robót

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczotie w n3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg cbmiaru w wykopie nie
jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dzlne wartości stosować
w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach tansportowych.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odc:nków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane W sposób zrozumiały i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione oc~owiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą byc dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InspekTorem nadzoru.

8. PODSTAWA PłATNOŚCI
8.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne Kod CPV
45000000-7, pkt 9
8.2. Zasady rozliczania płatności

83. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB - wymagania ogólne kod C~V 45000000-7 pkt.7.

Szczegółowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robót.

9 PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badaiia przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty



[13 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2002 r. Nr 106 ~Oi 1126) z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[23 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczer4stwa pracy i
ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpi~zeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z2003 r. Nr48 poz. 401).
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru oświetlenia ulicznego na terenie wewnętrznym WSW ul. Franciszkańska
76/78 w Łodzi
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót przy wykonywaniu oświetlenia ulicznego.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z budową oświetlenia placu Wydziału Sztuk Wizualnych ASP.
Zakres prac obejmuje:
. Wytyczenie geodezyjne
. Wykonanie wykopów
. Montaż i ustawienie latarni oświetleniowych
. Ułożenie kabli ziemnych niskiego napięcia wraz z przepustami
. Próby montażowe
. Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót budowlanych
. Dokumentacja powykonawcza

2. Określenia podstawowe
. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca oo utrzymania
słupa lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy.
. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośredrio w gruncie,
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14m.
. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji przekształcania
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie
niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczna.
. Latarnia - oprawa oświetleniowa wraz z konstrukcją ją podtrzymującą (słupem,
wysięgnikiem lub przewieszką), mająca za zadanie oświetlać ulice, chodniki i drogi
. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.
. Szafa oświetleniowa (pomiarowo-sterownicza) - urządzenie rozdzielczo-
sterownicze
bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe z układem pomiarowym energii
elektrycznej.
. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach
zakłóceniowych.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgooność z
dokumentacją projektową.
Rodzaje materiałów, typy urządzeń zastosowane do wykonywania robót
montażowych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji prctektowej.
Zastosowanie do wykonania inwestycji innych rodzajów, typów materiałów i urządzeń
niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest pod warunkiem wprowadzenie do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z



Projektantem i Inwestorem. Zmiany należy wnieść do dokumentacji projektowej
obiektu.
Przed robotami liniowymi należy spełnić następujące warunki:
1) Zgłosić do Nadzoru Budowlanego z siedmiodniowym wyprzedzeniem fakt
rozpoczęcia budowy,
2) Prawidłowo przygotować i oznakować miejsce pracy w oparciu o wcześniej
zatwierdzony etapowy harmonogram robot i projekt organizacji ruchu na czas
wykonana i robot,
3) Wytyczyć przez uprawnione służby geodezyjne trasy projektowanych linii
kablowych, słupów i złącza z szafką oświetleniową.
4) Przestrzegać prawidłowej organizacji i jakości wykonania robot.
4. Materiały
4.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały użyte do wykonawstwa winne posiadać wymagane stosowne
atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie tub deklaracje zgodności z
polskimi normami.
4.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli:
4.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku 3”,
odpowiadającego wymaganiom PN-B-1 1113.
4.1.2 Kable
Kable używane do oświetlenia powinny spełniać wymagania PN-93/E-9C4Oloraz
PN-93/E-90400
Należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, czterożyłowych o żyłach
aluminiowych w izolacji polwinitowej o przekroju żył 25 mm2.
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych.
Jako przewody zasilające oprawy oświetleniowe stosować przewody kabelkowe,
zgodnie z zatwierdzonym projektem.
4.1.3. Rury osłonowe kabli
Przepusty kablowe powinny być wykonane z tworzyw sztucznych niepalnych,
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku
elektrycznego.
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich
powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Wg dokumentacji projektowej przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gęstości
(HDPE) o średnicy zewnętrznej 75mm i wewnętrznej 63 i 66mm.
Zaleca się stosowanie na osłon rurowych firmy AROT - typ i średnica wg PB
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4.
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w
nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkoczeniem.
4.1.4. Folia
Folia służąca do ochrony kabla „powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego
PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, szerokości 30cm odpowiadającą
wymaganiom BN-68/6353-03.
4.2. Elementy gotowe:
4.2.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod słupy stosować fundamenty prefabrykowane według ustaleń dokumentacji
projektowej. Fundamenty muszą spełniać ogólne wymagania dotyczące



fundamentów określone w PN-80/B-03322 i PN-80/B-03322.
Fundamenty należy zabezpieczyć antykorozyjne lepikiem asfaltowym stosowanym
na zimno wg PN-B/24620.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym
i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna miękkiego.
4.2.3. Słupy oświetleniowe
Zastosowane słupy muszą odpowiadać przepisom dotyczącym norm obciążeń
statycznych i dynamicznych ujętych w PN-EN 40,.
Słupy i maszty powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i
wysięgników oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej zgodnie PN-77/B-0201 1 i
obciążenia śniegiem, zgodnie z PN-EN 1991-1-3.
Słupy winny być wykonane ze stali profilowej cynkowanej na gorąco.
Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, ~owinno być na
wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna
miękkiego.
Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową we wnęce latarni.
4.2.4. Źródła światła i oprawy
Oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilana napięciem
230 V, 50 Hz.
Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej,
stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lam~owej lP 65 i
klasą ochronności II, wykonane z materiałów odpornych na uderzeiia o 1K 08 lub
wyższym.
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z
materiałów nierdzewnych.
Zaleca się zastosowanie lamp sodowych MASTER SON-T PIA Plus 70W.
Dopuszcza się lapmy sodowe innego typu, jednako strumieniu świetlnym, nie
mniejszym niż 66001m.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i sprzętu innych producernów, jednak o
parametrach nie gorszych niż określone w projekcie pod warunkien ich właściwego
doboru i uzgodnieniu zmian z Inwestorem i projektantem.

5. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwaran:~jących właściwą
jakość robót:
- żurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem ® 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,

zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ® 15 cm,
- urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi
drogami.

6. Transport
6.1. Transport materiałów i elementów oświetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się



możliwością korzystania z następujących środków transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dłużycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewożenia kabli.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

7. Wykonanie robót
7.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu zdanymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od
głębokości wykopu, ukształtowania terenu rodzaju gruntu i sąsiedztwa uzbrojenia
podziemnego terenu.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko
przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.
- Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać ręcznie.
- W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
- Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub
wskazaniami Inspektora. Wykopy wykonywać ręcznie. Wydobyty grunt powinien
być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w
sposób zapewniający ich stateczność.
- W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
- Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wyKonać
warstwami grubości od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi luo
zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95
według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać wtaki sposób. aby nie
spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.
- Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy
rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.
7.2. Montaż fundamentów prefabrykowanych
- Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi monażu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.
- Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10cm warstwie betonu
B 10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego żwiru
spełniającego wymagania BN-66/6774-01.
- Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, &an
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której
przytwierdzona jest płyta mocująca słupa. Grunt wokół fundamentu zagęścić do
stopnia ld≥0,6.
- Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno



przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10cm.
7.3. Montaż słupów
- Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowane i wykona9ym
fundamencie, zgodnie z instrukcją montażu opracowana przez producenta.
Odchyłka osi słupa od pionu, Po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001
wysokości słupa. Śruby mocujące słup do fundamentu zabezpieczyć ka~turkami
ochronnymi
- Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika.
7.4.Montaż opraw
- Montaż opraw należy wykonywać przed ustawieniem słupa na fundamencie
zgodnie ze wskazaniem producenta.
- Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej
działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).
- Należy stosować przewody kabelkowe zgodnie z Projektem o izolscji wzmocnionej
z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2.
- Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego
położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.
7.5 Układanie kabli
- Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne.
Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.
- Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie zrzez
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.
- Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 40C.
- Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia
powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zew9ętrzna jego
średnica.
- Bezpośrecnio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7m z dokładnością
± 5cm na warstwie piasku o grubości 10cm z przykryciem również 10cm warstwą
piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm.
- Kabel oznaczyć wzdłuż całej trasy, folia oznacznikową koloru niebieskiego
szerokości min 20cm.
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy
układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed
przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
- W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca
się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego.
- Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki
identyfikacyjne.
- Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych;
pozostawien e 1-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.
- Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych
odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MO/m.

7.6. Wykonaiie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej
stanowi samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci zasilającej TN-C. Całość
prac wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.



8. Kontrola jakości robót
8.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z
dokumentacją projektową.
Po zasypaniu fundamentów i kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu
wg p. 7.1 i 7.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu zwykopu.
8.2. Fundamenty.
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu
zewnętrznego oraz wytrzymałości.
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy
sprawdzić dokładność ustawienia wg projektu i rzędne posadowienia.
8.3. Latarnie i maszty oświetleniowe
Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01.
Latarnie oświetleniowe, Po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
- dokładności ustawienia pionowego słupów,
- prawidłowości ustawienia opraw względem osi oświetlanej alejki,
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz
na zaciskach oprawy,
- jakości połączeń śrubowych słupów i opraw,
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
8.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i Po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić
następujące sprawdzenia i pomiary:
- głębokości zakopania kabla,
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odległości folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
- wykonanie przepustów wraz z uszczelnieniem
- Pomiary i sprawdzenia należy wykonywać co bm budowanej linii kablowej, za
wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla
każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i
rozplantowanie nadmiaru ziemi oraz przywrócić teren robot do stanu pierwotnego
8.5. instalacja przeciwporażeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości
ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10m, przy czym
bednarka powinna być zakopana pod kablem i nie płycej niż 60cm.
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji
projektowej.
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy wykonać pomiary impedancji pętli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim.
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony
przeciwporażeniowej.
6.5. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin.



Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od 3ojazdów,
pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru.
Pomiary należy w dobrych warunkach atmosferycznych. Pomiary należy
przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z RN-EN 13201-4.
8.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostaną przez Inspektora odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postano”A~eń ST zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9. Obmiar robót
9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.

10. Odbiór robót
10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentów i ustojów,
- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem wraz przykryciem folią
- wykonanie uziomów taśmowych i prętowych.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki
pozytywne.
10.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony
przeciwporażeniowej.
- dokumentację powykonawczą
- protokoły robót zanikających
- protokoły odbioru skrzyżowań kabli z urządzeniami obcymi
- atesty, deklaracje zgodności zabudowanych materiałów

11. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi całość wykonanych robót i pomiarów pomortażowych.
Cena obejmuje montaż oświetlenia ulicznego, a także oczyszczenie terenu z
odpadów powstałych w trakcie robót montażowych.
Szczegółowe zasady płatności i ich fakturowanie za wykonanie robót określa umowa

12. Przepisy związane
12.1. Akty prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 106 z 2000t. z późn.
zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające
rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie
kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje
kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U.



nr59 z1998r., poz. 377, z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1 999r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).
12.2. Normy
1. PN-CEN/TR 13201-4 Oświetlenie dróg.
2. PN-76/E-051 25 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa
3. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
4. PN-EN 50086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów
5. BN-68/6356-03 — Folia kalandrowana techniczna z uplastyczniorego polichlorku
winylu.
6. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty Konstrukcji
wsporczych
7. PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i proiektowanie
8. PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania
badań przy odbiorze.
9. PN-88/B-06250 - Beton zwykły.
10. PN-lEC 60364 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
11. PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6kV. Ogólne
wymagania i badania
12. PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
polwinitowej
na napięcie znamionowe 0,6/1kv


