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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane
1. Wstęp
1.1 Określenie przedmiotu zamówienia
1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia
Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie,
ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin.
1.1.2 Zamawiający
Miasto Będzin, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy robotach,
których zakres obejmuje:
- rozbiórkę istniejących schodów i podestu wejściowego,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- odtworzenie nawierzchni wokół inwestycji,
- prace towarzyszące.
1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2 .
1.4 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo w przedmiarach robót.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
dla poszczególnych rodzajów robót.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z przedmiarami robót
i poleceniami Zamawiającego.
1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren robót.
1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, możliwość dojazdu do posesji oraz do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowy i
nie podlega odrębnej zapłacie. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z czym terminy
prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z zarządcami obiektu.
1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania utylizować wszystkie materiały pochodzące z
rozbiórek.
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1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem wymaganego
sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. 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, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów przy transporcie
materiałów na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą
dopuszczone na w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien
zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do
kierowania robotami. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru końcowego.
1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2. Materiały
2.1 Stosowanie materiałów
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej
Normy,
• atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania.
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić równoważnymi stosując te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany
przez Zamawiającego i nie może być później zamieniany.
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3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót,
ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i wydajność środków
transportu powinna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym umową. Wykonawca powinien
również dysponować sprawnymi rezerwowymi, środkami transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w
przypadku awarii podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze specyfikacją techniczną, harmonogramem robót oraz
poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót.
6. Kontrola jakości robót.
6.1 Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie , wszystkie urządzenia i przyrządy niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej należy stosować wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca
przedstawi na piśmie w formie protokołu do akceptacji Zamawiającego.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają:
- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami.
- deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4 Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy: nie dotyczy
2. Pozostałe dokumenty budowy:
- protokoły przekazania terenu budowy,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- umowa cywilno-prawna.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego. Za zabezpieczenie dokumentów odpowiada Wykonawca.
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7. Odbiór robót
7.1 Odbiór robót zanikowych
Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji
ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiającego.
7.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia zaawansowania robót, w
przypadku rozliczania robót fakturami częściowymi. Odbioru dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.
7.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdza Wykonawca przez pisemne
powiadomienie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych
poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarami i
specyfikacją techniczną. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i
ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
wykonanych robót w poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji
technicznej uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, zgodnie z umową.
7.4 Odbiór ostateczny pogwarancyjny
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego określonego w umowie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać
przeglądu gwarancyjnego, o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.
7.5 Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego Odbioru Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów,
- atesty i świadectwa badań materiałów.
W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do odbioru końcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
8. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. Dla robót
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość/kwota/podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych/ofercie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej/przedmiarach.
9. Przepisy związane
9.1 Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane z późniejszymi zmianami
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
•
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego

str. 5

Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie,
ul. Małachowskiego 43
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
KOD CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
rozbiórek istniejącej nawierzchni oraz schodów wraz z pracami ziemnymi na potrzeby wykonania prac
związanych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie, ul.
Małachowskiego 43, 42-500 Będzin.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane wykonaniem robót rozbiórkowych i prac ziemnych podczas
remontu schodów wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku. Niniejsza specyfikacja
będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3 Roboty poprzedzające i związane
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy:
- wydzielić teren prowadzenia robót, zabezpieczyć drogi komunikacyjne,
- zorganizować zaplecze na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych materiałów,
- ustalić harmonogram prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektu z uwagi na prowadzenie robót w
czynnym obiekcie,
- przygotować i zabezpieczyć kontenery do gromadzenia materiałów z rozbiórki,
- wywiesić tablice informacyjne o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na teren prowadzenia robót przez
osoby trzecie,
Do Wykonawcy należy wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.
1.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem osób
uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika
robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
1.5 Sprzęt
Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i warunków BHP. W
przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
1.6 Transport i magazynowanie materiałów
Grunt z wykopów może być przewożony dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robót. Urobek należy równomiernie rozwieść na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Środki transportu wykorzystywane
przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisów.
2.0 Materiały
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach użyteczności
publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów.
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym.
3.0 Technologia wykonania robót
Betonową konstrukcję schodów należy wyburzyć z sukcesywnym wywozem urobku. Rozebrane elementy
należy bezpośrednio ładować na odpowiednie środki transportu i wywozić poza teren budowy. Ze względu na
zagęszczenie instalacji podziemnych, roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością.
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Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
4.0 Kontrola jakości robót .
Podczas robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad :
Wszystkie roboty prowadzone będą w porze dziennej.
Pojawiające się w trakcie robót rozbiórkowych uciążliwości akustyczne będą miały charakter
krótkotrwały i przemijający.
Pojawiające się w trakcie robót rozbiórkowych emisje zanieczyszczeń do atmosfery (np. pył powstały
przy rozbiórkach elementów betonowych) nie będą powodowały znaczącego zanieczyszczenia atmosfery.
Roboty demontażowe będą źródłem odpadów takich jak gruz ceglany, kamienny i betonowy, złom
stalowy i metalowy, materiały izolacyjne itp. Zagospodarowanie powstałych odpadów powinno być zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
Wszystkie materiały odpadowe z rozbiórki elementów stacji będą odpadami bezpiecznymi.
Oddziaływanie
zewnętrzne spowodowane prowadzeniem robót rozbiórkowych ograniczy się w swoim zasięgu do terenu, na
który Inwestor posiada prawa do prowadzenia robót budowlanych i nie będzie naruszać praw osób trzecich.
Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy opracować projekt organizacji robót, który powinien
być zaopiniowany przez rzeczoznawcę BHP.
Wszystkie prace należy wykonywać, przestrzegając zasad BHP i ppoż., obowiązujących przy
wykonywaniu tego
typu robót. W szczególności przed przystąpieniem do robót spawalniczych należy stosować sie do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
(Dz.U. z 2000 r. Nr 40. Poz.470).
Wszystkie roboty muszą być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Surowce i odpady magazynować i odprowadzać zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz ustawy o
odpadach m.in. prowadzić selektywną zbiórkę odpadów.
Podczas robót rozbiórkowych należy się bezwzględnie stosować do przepisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Na terenie nieruchomości należy w sposób widoczny wydzielić rejon prowadzonych prac budowlanych.
Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i
rękawice ochronne. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w
niniejszej dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad :
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy wydzielić i
oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Powstałe wykopy, do czasu ich likwidacji powinny być oznakowane tablicami i taśmami ostrzegawczymi.
5.0 Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i
sprawdzonych w naturze.
6.0 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej specyfikacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik
pozytywny.
7.0 Przepisy związane
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00
póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz.
1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
1. PN-86/B-02480
2. PN-B-04452:2002

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Geotechnika. Badania polowe.
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3. PN-88/B-04481
4. PN-B-06050:1999

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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KOD CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
ścian fundamentowych na potrzeby realizacji prac związanych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych
przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane wykonaniem robót betonowych podczas remontu schodów
wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Roboty poprzedzające i związane
Przed przystąpieniem do robót konstrukcyjnych należy:
- wydzielić teren prowadzenia robót, zabezpieczyć drogi komunikacyjne,
- zorganizować zaplecze na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych materiałów,
- ustalić harmonogram prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektu z uwagi na prowadzenie robót w
czynnym obiekcie,
- przygotować i zabezpieczyć kontenery do gromadzenia materiałów z rozbiórki,
- wywiesić tablice informacyjne o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na teren prowadzenia robót przez
osoby trzecie,
1.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem osób
uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika
robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
1.5 Sprzęt
Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i warunków BHP. W
przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
1.6 Transport i magazynowanie materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na
zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego lub uniemożliwiającego
bezpieczne wykonywanie robót. Zamawiający może zwrócić się do zarządcy obiektu o wydzielenie w miarę
możliwości odrębnego pomieszczenia na potrzeby składowania ewentualnej większej ilości materiałów.
2.0 Materiały
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach użyteczności
publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów.
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
3.0 Technologia wykonania robót
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w
postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i
błota. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec
zmianie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny. Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
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warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
4.0 Kontrola jakości robót .
Kontrola jakości wykonania konstrukcji żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz niniejszej SST.
5.0 Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i
sprawdzonych w naturze.
6.0 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej specyfikacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik
pozytywny.
7.0 Przepisy związane
1.PN-88/B-06250 Beton zwykły
2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności
5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane
10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju
11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00
póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz.
1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
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KOD CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników
i asfaltowania
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
nawierzchni z kostki brukowej na potrzeby realizacji prac związanych z budową podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane wykonaniem robót brukarskich podczas remontu schodów
wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Roboty poprzedzające i związane
Przed przystąpieniem do robót konstrukcyjnych należy:
- wydzielić teren prowadzenia robót, zabezpieczyć drogi komunikacyjne,
- zorganizować zaplecze na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych materiałów,
- ustalić harmonogram prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektu z uwagi na prowadzenie robót w
czynnym obiekcie,
- przygotować i zabezpieczyć kontenery do gromadzenia materiałów z rozbiórki,
- wywiesić tablice informacyjne o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na teren prowadzenia robót przez
osoby trzecie.
1.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem osób
uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika
robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
1.5 Sprzęt
Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i warunków BHP. W
przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
1.6 Transport i magazynowanie materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na
zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego lub uniemożliwiającego
bezpieczne wykonywanie robót. Zamawiający może zwrócić się do zarządcy obiektu o wydzielenie w miarę
możliwości odrębnego pomieszczenia na potrzeby składowania ewentualnej większej ilości materiałów.
2.0 Materiały
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach użyteczności
publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów.
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
3.0 Technologia wykonania robót
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje
się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Warstwa nawierzchni z kostki
powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Układanie kostki należy wykonywać ręcznie.
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu
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nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Szerokość spoin
pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny
należy wypełnić piaskiem.
4.0 Kontrola jakości robót .
Kontrola jakości wykonania nawierzchni z kostki betonowej
dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.

polega

na sprawdzeniu zgodności z

5.0 Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i
sprawdzonych w naturze.
6.0 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej specyfikacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik
pozytywny.
7.0 Przepisy związane
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004
PN-EN 1008:2004

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
D.04.04.02.
D.04.01.01.
D.08.01.01.
D.08.03.01.

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Krawężniki betonowe
Betonowe obrzeża chodnikowe
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KOD CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
montażu poręczy i balustrady na potrzeby realizacji prac związanych z budową podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane wykonaniem robót ślusarskich podczas remontu schodów
wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Roboty poprzedzające i związane
Przed przystąpieniem do robót konstrukcyjnych należy:
- wydzielić teren prowadzenia robót, zabezpieczyć drogi komunikacyjne,
- zorganizować zaplecze na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych materiałów,
- ustalić harmonogram prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektu z uwagi na prowadzenie robót w
czynnym obiekcie,
- przygotować i zabezpieczyć kontenery do gromadzenia materiałów z rozbiórki,
- wywiesić tablice informacyjne o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na teren prowadzenia robót przez
osoby trzecie.
1.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem osób
uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika
robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
1.5 Sprzęt
Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i warunków BHP. W
przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
1.6 Transport i magazynowanie materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na
zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego lub uniemożliwiającego
bezpieczne wykonywanie robót. Zamawiający może zwrócić się do zarządcy obiektu o wydzielenie w miarę
możliwości odrębnego pomieszczenia na potrzeby składowania ewentualnej większej ilości materiałów.
2.0 Materiały
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach użyteczności
publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów.
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
3.0 Technologia wykonania robót
Przed przystąpieniem do wykonania balustrad należy dokładnie sprawdzić wymiary i geometrię pochylni dla
niepełnosprawnych, na której prowadzone będą roboty montażowe. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w
wykonaniu w stosunku do projektu, należy, w uzgodnieniu z Zamawiającym i dostawcą elementów, dokonać
adaptacji projektu balustrad. Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia nie
wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i
higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Należy zatwierdzić sposób
wykończenia elementów ślusarskich. Wymiary poszczególnych elementów balustrad z pochwytami zgodne z
rysunkami rzutów i przekrojów. Balustrady powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną,
rysunkami technicznymi i instrukcją producenta.
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4.0 Kontrola jakości robót .
Kontrola jakości wykonania elementów ślusarskich
projektową oraz niniejszej SST.

polega

na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją

5.0 Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i
sprawdzonych w naturze.
6.0 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej specyfikacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik
pozytywny.
7.0 Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
Projektowanie i wykonanie
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy
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