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WYMAGANIA OGÓLNE

Spis zawartości
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Ogólny opis planowanych robót objętych ST
2.
Materiały
3.
Sprzęt
4.
Transport
5.
Wykonanie robót
6.
Kontrola jakości robót

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i przyjęcia robót, które zostaną
wykonane w ramach zadania „Ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych
działek nr 487/50, 487/51 , obręb 19 i utwardzenie części terenu-plac postojowy przy
siedzibie Zakładu Ochrony Środowiska przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach”.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych; powinny być stosowane w zgodności z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. Wykonawca stosował się będzie do
polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią Dokumentów Kontraktowych.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie branŜe, czynności umoŜliwiające
wykonanie prac przy pn „Ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych działek nr
487/50, 487/51 , obręb 19 i utwardzenie części terenu-plac postojowy przy siedzibie Zakładu
Ochrony Środowiska przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach”.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:
1. Zagospodarowanie terenu:
-ogrodzenia z elementów prefabrykowanych betonowych (kontynuacja istniejącego ogrodzenia)
-utwardzenie placu postojowego płytami drogowymi, Ŝelbetowymi, materiał z odzysku.
Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez UŜytkownika i Inspektora.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora.
Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych zawiera:
Szczegółowy zakres prac określa ST specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia z UŜytkownikiem.
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JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, to Wykonawca na polecenie Inspektora sporządzi brakujące
rysunki i ST na własny koszt i przedłoŜy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemoŜliwienia dostępu
osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa
określonych powyŜej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Ukończenia robót przez
Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor moŜe wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie działki.
Rozliczenie za zuŜyte media przejmuje na siebie Wykonawca do momentu odbioru końcowego robót. Na wykonawcy ciąŜy obowiązek opomiarowania zuŜycia i zdobycia odpowiednich
uzgodnień z Wodociągów i Energetyki.

2.MATERIAŁY
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów
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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. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy ,w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora. W przypadku zamiany urządzeń
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi Projekt Budowlany
Wykonawczy z obliczeniami uwzględniającymi zamienione urządzenie. Wszelkie zamiany
winny być konsultowane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie; zostaną, przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozwaŜaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów..
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić do
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały
posiadające atesty lub urządzenia - waŜne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie.
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia
zostaną odrzucone.
7. Odbiór robót
7.1. Rodzaje odbioru robót.
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu)
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
7.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
7.4. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę pisemnie.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

OST 00.00.00.

Specyfikacja Wykonania i odbioru Robót : Wymagania Ogólne :
ogrodzenie i utwardzenie placu postojowego

Str. -7 -

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.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
− Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
− Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
− zgodność wykonania z Dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
− protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek,
− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

9. Obmiar robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

10. Rozliczenie robót
Podstawą płatności stanowi komplet wykonanych robót.

11. Dokumenty odniesienia
11.1 Ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. Zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późn. Zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
11.2. Rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – 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 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu
Ministra formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – 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 2004r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
11.3. Inne dokumenty i instrukcje.

