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                KOD CPV 4500000-7 ROBOTY BUDOWLANE          

1.Wstęp

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „ Remont chodników wokół Szkoły
      Podstawowej nr 138 w Łodzi przy ulicy Św. Franciszka z Asyżu 53„

1.2.Inwestorem  jest  Szkoła Podstawowa nr  138  w Łodzi przy ulicy Św. Franciszka  z 
Asyżu nr 56
1.3.Przedmiot ST.
    Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu
    robót budowlanych związanych z modernizacją i remontu budynku Szkoły Podstawowej nr
138 w Łodzi

1.4.Zakres stosowania ST.
   ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
   wymienionych w p.1.1.

1.5.Zakres robót ujętych w ST.
     Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją następujących robót:

     A- wymiana  nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej  wraz z podbudową
     B – wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z podbudową

1.6.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
      Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac   
      tymczasowych i towarzyszących.

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
        Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
        dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
        budowlanych. /Dz.U.nr 47, poz.401/.
        Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
        Wykonawca ma obowiązek wyposażenia w sprzęt p.-poż. placu budowy i magazynów, 
        oraz utrzymywanie go w  należytym stanie. Wykonawca wyznaczy miejsce na składowa-
        nie łatwopalnych materiałów budowlanych.
        Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający teren budowy przed dostępem osób 
        nieupoważnionych. 



1.8. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót.
        4500000-7 – Roboty budowlane.

1.9. Określenia podstawowe
        Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz   
        prawem budowlanym.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów:
        Zastosowane materiały powinny posiadać właściwości spełniające wymogi wytrzyma-  
        łościowe i jakościowe wynikające z Dokumentacji Projektowo-Technicznej, posiadać 
        Świadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi 
        branżowymi (PZH,ITB itp.) znaki bezpieczeństwa „B”.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
        składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów:
         Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
         budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
         będą potrzebne do robót, były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
         Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru 
         Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięta z placu budowy.
3. Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych:
    Prace wykonuje się ręcznie lub mechanicznie w zależności od specyfiki robót, wymagań
    technologicznych oraz przepisów bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego
    sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportowych:
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie
     wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i bezpieczeństwo
     pracowników.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych:
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz
     dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych
     oraz poleceniami inspektora nadzoru.
     Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania
     terenu wokół budowy.
  
6.Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych:
   Kontrola jakości robót polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonania robót
   z wymogami podanymi w ST i dokumentacji.
   Roboty podlegają odbiorowi wg tych zasad podanych w Warunkach Technicznych
   Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac.MBiPMB oraz ITB,
   wyd. ”Arkady” z 1990 r.), które pozostały aktualne oraz wszelkich nowych zasad
   wynikających z wprowadzenia do użytku nowych materiałów i technologii.
   Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających,
   częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru robót badania przy 
   odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz
   przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów ST.



7. Zasady przedmiarowania:
    Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach
    technicznych, KNR-ach i KNNR-ach.  Jednostki obmiaru, odpowiadające odpowiedniemu
    rodzajowi roboty, powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
    projektowej i kosztorysowej.
8. Odbiór robót budowlanych:
    a/  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających:
       Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót
       ulegających zakryciu lub zanikających.
    b/  Odbiór częściowy i odbiór etapowy:
        Inspektor Nadzoru może, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wystawić protokół
        odbioru dla jakiejkolwiek części wykonanych i zakończonych prac.
    c/  Odbiór końcowy:
        Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi
        w umowie o wykonanie robót.
        Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:
        - Zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową,
          warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub
          przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy
          technicznej oraz umową.
        - Spełnieniu przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymani8a wymaganego przez
          prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie.
        - Możliwości przekazania obiektu Zamawiającemu.
      d/ Odbiór po okresie rękojmi – organizuje Zamawiający
 
 9. Dokumenty odniesienia:
      Ustawa o ochronie ppoż – tekst  jednolity
                                                (Dz.U z 2002 r, Nr 147, poz. 1229)
       Ustawa z dn. 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji.
                                                (Dz. U z 1993 r. Nr 55,poz. 250)
       Ustawa z dn. 03.04.1993 r. o normalizacji
                                                (Dz. U z 1993 r Nr 55, poz. 251)
       Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
                                                 (Dz. U  z 2013 r. poz.1409 z późniejszymi zmianami)
       Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
                                                 ( Dz. U z 2015 poz.199)  
       Rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej wymienionych
       ustaw.
        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
                                 wykonywania robót budowlanych.
                                 (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz.401),
        Rozporządzenie MSWiA z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
                                   budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
                                   (Dz. U z 2003 r. Nr 169 poz.1650)
        Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp – tekst jednolity
                                   (Dz. U z 2003 r. Nr 169 poz.1650)
        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.  w sprawie warunków
                                   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie.
                                    (Dz. U z 2015r.  Poz. 1422)
   Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej.



                                         SPECYFIKACJA TECHNICZNA
                                    wykonania i odbioru robót
                                                Część  I
Kod CPV  45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Kod CPV  45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

 1. Wstęp

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru  robót rozbiórkowych związanych z „ remontem chodników wokół Szkoły 
Podstawowej nr 138 w Łodzi przy ulicy Św. Franciszka z Asyżu nr 53”

Zakres stosowania ST
      ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
      robót  wymienionych w p.1.1.

Zakres robót ujętych w ST
        Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 
        Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych
        Rozbiórka warstw podbudowy

Wywóz  gruzu  - kostki , płyt chodnikowych , obrzeży  , krawężników,
warstw  podkładowych 

       1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
              Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami
              i wytycznymi.  

       1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
              Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją     
               Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w 
  
             ST.00.00.00-część ogólna.
      2. Materiały  
         Do wykonania robót należy używać materiałów i sprzętu posiadających 
         odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z PN oraz prawem 
         budowlanym, dopuszczające do powszechnego stosowania na terenie Polski.
         Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części kosztorysowej. 
     3. Sprzęt
        Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Dopuszcza się stosowanie
        Dźwigów i podnośników w sposób bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrażający
        stabilności konstrukcji budynku.
    4. Transport
          Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
          Nadzoru. Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i wysypywaniem
          na drogi publiczne.



    5. Wykonanie robót.
         Kolejność wykonywania robót dotyczy wszystkich czynności związanych z remontem
          musi uwzględniać takie prace, jak: rozbiórka istniejących nawierzchni, korytowanie
         i wywóz starych warstw podkładowych, wykonanie nowych warstw pod nawierzchnie
         z kostki ułożenie krawężników, obrzeży, kostki betonowej

     6. Kontrola jakości robót.
         Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania
         rusztowań, siatek osłonowych, ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania
         terenu robót.

     7. Obmiar robót.
          Jednostką  obmiarową jest :
           [m2]  - rozbieranych  nawierzchni
           [m3] – objętość warstw podbudowy
            
        
      8. Odbiór robót. 
           Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

      9. Podstawa płatności.
           Płaci się za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
           Cena obejmuje:
           - prace pomiarowe i technologiczne,
           - rozbiórkę i wywóz materiałów,
           - wykonanie ustalonych elementów robót,
           - kontrolę prawidłowości wykonanych robót.

     10. Przepisy.
          - PN -B-10736/1999    Przewody podziemne. Roboty ziemne.
          - Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628,
               z późn. zmianami.
          - Ustawa z dn. 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 
               poz.628, z późn. zmianami).
         -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
             i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).



                         SPECYFIKACJA TECHNICZNA
                               wykonania i odbioru robót
                               budowlano – montażowych
                                              Część II
Kod   CPV  45233222-1     Roboty budowlane w zakresie układania chodników 
                                             i  asfaltowanie     ,
Kod   CPV  45233223-8     Wymiana nawierzchni drogowej                                          

1. Wstęp

Przedmiot ST
Przedmiotem   niniejszej Specyfikacji Technicznej   są    wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót z zakresu robót związanych z „ remontem chodników
wokół  Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi przy ulicy Św. Franciszka z Asyżu
nr 53”
  

Zakres stosowania ST
      ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
      robót  wymienionych w p.1                                       

                         
    1.2.Określenia podstawowe dotyczące robót
           Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycz- 
            nymi oraz określeniami podanymi w ST.00.00.00.  

     1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
            Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją     
             Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w 
             ST.00.00.00-część ogólna.
    2. Materiały  
   
         Do wykonania robót należy używać materiałów i sprzętu posiadających 
         odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z PN oraz prawem 
         budowlanym, dopuszczające do powszechnego stosowania na terenie Polski.

         Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części kosztorysowej. 
         Podstawowymi materiałami dla realizacji remontu są:

− kostka brukowa gr. 8 cm prostokątna o zaokrąglonych 
narożach i krawędziach w proporcjach 3/4,1,1/2 w 

trzech kolorach uzgodnionych z inwestorem
− podsypka cementowo – piaskowa 1:4
− podbudowa z tłucznia [frakcja ziaren 0 – 33]
− grunt stabilizowany cementem
− obrzeża betonowe 8x25cm
− krawężniki betonowe 15-20 cm x 30 cm

UWAGA!! Przed zakupem kolor i rodzaj  kostki betonowej

  uzgodnić z inwestorem



    3. Sprzęt
        Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu wibratorów płytowych,ubijaków ręcznych lub
        mechanicznych,zagęszczarek spalinowych

      4. Transport
          Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
          Nadzoru.

    5 .Warunki wykonania i odbioru robót.
        Koryto uprzednio wykonane w podłożu powinno być  wyprofilowane  zgodnie ze    
        spadkami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru
        Podsypkę wykonać z mieszanki cementowo – piaskowej w stosunku 1:4
        Chodnik z kostki betonowej przy obrzeżach  układać w sposób aby ich górna krawędź    
        znajdowała się 2 cm poniżej górnej krawędzi obrzeża oraz zgodnie ze wskazaniami   
        nadzorującego
       Wypełnienie spoin przy użyciu piasku. Chodniki należy pokryć warstwą piasku gr  1 cm ,
       piasek należy zwilżać wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni
       Wykonanie robót można powierzyć jedynie firmom specjalistycznym, posiadającym 
         udokumentowane kwalifikacje. 

      6. Kontrola jakości robót.
         Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów,   
         zgodności wykonania z powołanymi normami i wymaganiami specyfikacji.

      7. Obmiar robót.
          Jednostką obmiarową jest :
           [m]   - obrzeża 
           [m2] – powierzchnia chodnika, drogi  z kostki,podsypki
        
      8. Odbiór robót.
         Kontrola po wykonaniu robót
         Po wykonaniu robót należy sprawdzić:
         - konstrukcje chodnika
         -równość nawierzchni
         - profil podłużny
         - profil poprzeczny
         - równoległość spoin
         - szerokość i wypełnienie spoin
           Roboty podlegają odbiorowi wg. ST.00.00.00. Badania przy odbiorze polegają na
           sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla
           sprawdzenia wymogów podanych w p.6
       9. Podstawa płatności.
           Płaci się za:
            [m]   - obrzeży
            [m2] - powierzchni chodnika z kostki ,podbudowy
           Cena obejmuje:
           - prace pomiarowe i techniczne,
           - zakup i dowóz materiałów,
           - wykonanie elementów robót,
           - kontrolę prawidłowości wykonanych robót.



       10. Przepisy

         PN -68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane”
         PN -88/B-04320 :Cement. Odbiorcze statystyczne kontrole jakości”.
         PN -79/B-06711 „Kruszywo mineralne .Piaski do betonów i zapraw
         BN-80/6775-03/01 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
                                         placów,ulic,parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne  
                                         wymagania i badania.
         BN-84/6774-02   Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
                                      drogowych

                                        
           -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część I – Roboty
                       budowlane , wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
            -  Warunki techniczne wykonania robót budowlanych.
            -  Świadectwa PZH


