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1. WSTĘP
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

odbioru robót w zadaniu pt.: . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 18/10 NA TERENIE LPWIK S.A.
W LEGNICY.
1 .2.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót
związanych z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych.
(DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r)
Zakres robót objętych przez Specyfikację:
- Ogrodzenie terenu budowy
- Zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,
- zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),
- zapewnienie oświetlenia placu budowy,
- urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
- zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
- zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiałów szkodliwych dla
środowiska,
- montaż rusztowań lub podestów — ramowych zabezpieczających, zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości,
1 .3.Okreslenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacja ST-PRS-00. Wymagania ogólne Rozporządzeniu ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r). Określenie
dotyczące rusztowań wg norm: PN-z-47900-1:19996, PN-z-47900-2:1996, PN-z-47900-3:1 996
I .4.Przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, egzemplarz projektu budowlanego (dokumentacji zgłoszeniowej) i komplet Specyfikacji
Technicznych.
1 .5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-PRS-00.Wymagania ogólne”.
1 .6.Zabezpieczenie terenu budowy robót
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budowa i nienaruszalność ich mienia
służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść
będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
Robót. Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie. że jest włączony
w Cenę Kontraktowa, W Cenę Kontraktowa włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi
tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktowa winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne,
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Wykonawca w ramach Kontraktu ma
uprzątnąć płac budowy po
zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
1 .7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, które maja być wykonane
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
2.MATERIAŁY
Zgodnie z ST-PRS-00 Wymagania ogólne.
Materiałami są:
- rusztowania ramowe wraz za całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy na wysokościach,
- ogrodzenia zabezpieczające teren budowy oraz wewnętrzne kurtyny wydzielające zabezpieczające teren budowy.
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, oraz normom:
PN-z47900- Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
3.SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera,
sprzęt:
- wciągarki
- elektronarzędzia rzeczne
Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość
wykonywanych robót.
4.TRANSPORT
Sposoby transportu wg normy,, PN-z-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowań Transport unieruchomionych i
zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Pomosty. podkłady, deski
kraweżnikowe, drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju.
Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacja, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-PRS-00. Wymagania ogólne.
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inżyniera. Wymagania dotyczące obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu Ich kotwienia reguluje
norma: PN-z-47900-2: 1996
5.2.Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia Używane do Robót od daty przekazania placu
budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez Inżyniera. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
6.KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości montażu rusztowań wg. Normy PN-z-47900-3
Badania obejmują:
- części rusztowań
- zmontowane rusztowania
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST-PRS-00 Wymagania ogólne.”
Jednostka obmiaru jest:
m2 — metr kwadratowy rusztowań, siatek, folii
8.0DBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-PRS-00 „Wymagania ogólne”
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem
i cena jednostkowa robót określona w Wycenionym Przedmiarze Robót:
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z
2003r).
- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub w
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
10.1
Normy
PN-z-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry PN-z-47900-3 Rusztowania stojące
metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

