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1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 
 
1.1.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
 
Budowa wiaty, utwardzenia terenu, ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego                                       
pn. Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ulicy 
Lutomierskiej 2.  
 
Budowa obejmuje swoim zakresem następujące roboty : 
 
      1.   Roboty rozbiórkowe , 
 
      -     rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu   
       

2.   Roboty budowlano-montażowe , 
 
- wykonanie fundamentów pod zadaszenie   
- wykonanie i montaż zadaszenia 
- wykonanie i montaż ogrodzenia   

 
3.  Roboty drogowe, 

 
-    utwardzenie terenu   

 
Ogólny opis inwestycji znajduje się w załączeniu. 
 

1.2.   INFORMACJA O PLACU BUDOWY 
 
Na okres prowadzenia robót należy wygrodzić plac budowy  w taki sposób aby utrzymać  
normalne warunki funkcjonowania zewnętrznej komunikacji pieszej. Do transportu materiałów 
należy wykorzystać istniejące wjazdy na teren działki . Wykonawca powinien zadbać o 
stworzenie samodzielnego zaplecza placu budowy. Biorąc pod uwagę sąsiedztwo budynków 
mieszkalnych, ekipy wykonawcy powinny prowadzić roboty w godzinach od 7.00 do 20.00. 
Wykonawca musi zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych, w 
szczególności dzieci .Plac budowy musi posiadać tablicę informacyjną zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 z 2001 r. poz.1555). 
 

1.3.   ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE 
 
Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń 
umownych nawet w przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności : 
 
- utrzymanie i likwidacja placu budowy z zapleczem, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
- działania ochronne zgodne z warunkami bhp, 
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- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
- przewóz materiałów do miejsca ich wykorzystania, 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających 
      z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
-    wygrodzenie placu budowy w taki sposób, aby nie utrudniać komunikacji zewnętrznej  
 
Do robót specjalnych zalicza się roboty, które nie są robotami towarzyszącymi i tylko 
wtedy zaliczają się do świadczeń umownych jeśli są wyraźnie wymienione w opisie 
dokumentacji lub kosztorysie, a w szczególności : 
 
- nadzorowanie robót wykonawczych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 

podwykonawstwie, 
- ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych 
      okoliczności od odpowiedzialności cywilnej, 
- dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót w czasie sezonu zimowego, 
- zabezpieczenie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się 
      na terenie placu budowy. 
 Zakres robót specjalnych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie składania oferty. 
 

1.4. INFORMACJE O WYKONANIU ROBÓT  
 
Nie przewiduje się ograniczeń, utrudnień i zagrożeń w organizacji robót. Przerwy 
technologiczne będą zależeć od Wykonawcy i wynikać z terminu wykonania robót, 
przyjętego systemu organizacji oraz sztuki budowlanej. 
Materiały i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszą posiadać stosowne certyfikaty, 
deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisów wykonawczych : 
 
- obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 200 r. 
      w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane  
      (Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126), 
- ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji 
      (Dz. U. Nr 55 z 1993 r. poz. 250 z p. zm). 

 
1.5.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Podstawę do wykonania robót stanowią : 
-     specyfikacja techniczna i akceptacja proponowanych rozwiązań przez Inwestora, 
- atesty materiałów i wyrobów budowlanych wymienione w p. 1.4, 
- instrukcje i inne dokumenty załączone przez producentów, normy i inne przepisy 

wymienione w p. 2, 
- inne dokumenty określone przez Zamawiającego. 
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1.6   WARUNKI ZGODNOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
Warunki potwierdzenia zgodności wykonania robót z ustaleniami przyjętymi dokumentacji , 
normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych należy prowadzić  
w oparciu o Prawo Budowlane. 
 

1.7    ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT 
 
Zestawienie elementów robót znajduje się w przedmiarze robót zawartym w kosztorysach 
Inwestorskich i przedmiarowych . 
 

1.8.   SPRZĘT 
 
Wymagania sprzętowe ujęte są w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. 
 

1.9.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  
i specyfikacjami technicznymi. 
 

1.10.UWAGI 
 
Wszystkie opisy zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wymagania podstawowe. 
Każdorazowo należy się upewnić, czy Zamawiający nie zwiększył lub zaktualizował podanego 
zakresu. 
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2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
 

1.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE , 
 
a. Zakres robót : 
 
           -     rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu   
 
b. Materiały : pomocnicze wg. pozycji kosztorysowych 
 
c. Sprzęt : wg pozycji kosztorysowych 
 
d.         Warunki wykonania : wg projektu  
 

2.2   ROBOTY BUDOWLANE  
 
a.         Zakres robót : 
 

- wykonanie fundamentów pod zadaszenie   
- wykonanie i montaż zadaszenia 
- wykonanie i montaż ogrodzenia   

 
b.        Materiały : stopy z betonu B20 60x60cm ,h=1.10m ( 4szt.), stal profilowa St3S : rura   
           kwadratowa 100x100x5mm ( słupy hśr=3.52m szt.4 , rygle 2 ( 4.40 +5.60 m), blacha   
           trapezowa T-80 ( gr.0.75mm ,powierzchnia 5.00m x 6.20m) , ogrodzenie ( 17mb,h=2.00m   
          + brama 3.00x2.00m + furtka 1.00x2.00m ) z siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej                
           (  gr. drutu 3mm) na słupkach stalowych z rury okrągłej ∅ 76/5mm i cokołem z płyt  
           prefabrykowanych ,itp. wg. kosztorysu przedmiarowego. 
 
c.        Sprzęt : wg pozycji kosztorysowych 
 
d.         Warunki wykonania : wg normy PN-ISO 6946 , wg. wymagań przepisów § 10 pkt 8   
            rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992 r w sprawie ochrony     
            przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 92   
            poz.460 ze zmianami Dz. U. Nr 102 poz.507 z 1995 r ) , PN-93/F-06101 i  
            PN-93/F- 06102, PN-88/B- 02855 , PN-P-87051, PN-B- 06200:1997, PN-B-03215:1998,    
            PN-ISO6946. 
 

2.3    ROBOTY DROGOWE 
 

a.         Zakres robót : budowa utwardzenia terenu -560m2 

 
b. Materiały :  

     
      Konstrukcja nawierzchni zjazdu i dróg wewnętrznych: 

-   8 cm  - kostka betonowa 
-   5 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 
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- 15 cm  - podbudowa z betonu chudego B10 
- 15 cm                       - piasek stabilizowany cementem  
   - istniejące dogęszczone podłoże 

  Krawężniki : 
- krawężnik o wymiarach 15/30 cm na ławie betonowej (beton B15) z oporem 
- podsypka z piasku gr.5cm 
 
 

c. Wykonanie robót. 
 

1. Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni należy 
przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża.  
Do wytyczenia koryta zastosować paliki lub szpilki w odstępach umożliwiających naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z kamienie, korzeni i 
innych zanieczyszczeń. 
Po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie.  
Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia podłoża powinna wynosić Is≥1,00. 
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nie należy dopuścić do nadmiernego nawilgocenia 
podłoża. 
 
2. Podbudowa. 
Przewidziano wykonanie podbudowy z : 

- 15 cm  - podbudowa z betonu chudego B10 
- 15 cm                       - piasek stabilizowany cementem  

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno być większe niż co 10 m. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych.  
Zagęszczenie istniejącego podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. podbudowy nie mniejszego od 0.98. 
3. Układanie nawierzchni z kostki betonowej. 
Przewiduje się zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej grubości 8 cm 
barwionej.  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest przedłożenie aprobaty 
technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Tekstura jednorodna w 
danej partii. Kolor jednolity dla całej partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą – niedopuszczalne. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
-     na długości    - +3 mm, 
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- na szerokości - +3 mm, 
- na grubości    - +5 mm. 
Kształt, kolor, sposób układania i pochodzenie kostki musi zostać zaakceptowane przez  
Inwestora. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom   PN-B-06712. 
 
Na przygotowanym (wg pkt. 1 i 2) podłożu należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową 
grubości - 5 cm . 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. W przypadku krawężnika 
zatopionego do poziomu nawierzchni kostki przy krawężnikach należy układać w taki sposób, 
aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika. 
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio docięte należy 
układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
Kostki układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą 
cementowo-piaskową. 
Kostki na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Kostki mogą być przycinane. 
Kostkę należy układać w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi nawierzchni. Szczeliny między 
kostkami powinny wynosić od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych zastosować wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddana do ruchu.  
 
4. Krawężniki betonowe – 76 mb  
Krawężniki uliczne betonowe wibrowane prostokątne ścięte rodzaj „a” jednowarstwowe gat. I  
o wymiarach 100x15x30, które winny być wykonane z betonu klasy min. B-30 i posiadać 
deklarację lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną (każda dostarczona na budowę partia). 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- długość - +8 mm, 
- szerokość i wysokość - +3 mm. 
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste.  
Beton na ławę betonową powinien być klasy B-15 i powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-B-06250.  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w 
szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien 
wynosić 0,97.  
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Ławę należy ręcznie rozścielić warstwami, wyrównać i zagęścić mieszankę betonową klasy B-
15, po czym pielęgnować beton wodą. Co 50 m stosować w ławach betonowych szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Krawężniki na ławie betonowej ustawić na 3 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4). 
Krawężnik należy ustawić na poziomie nawierzchni w celu umożliwienia spływu wód 
opadowych na nawierzchnię przyległych terenów trawnikowych. Krawężnik na drodze 
wewnętrznej od strony budynku przedszkola należy wynieść +10cm ponad poziom nawierzchni. 
Nawierzchnię miejsc postojowych należy obramować krawężnikiem wyniesionym +10cm ponad 
poziom nawierzchni. Od strony najazdu krawężnik należy obniżyć do poziomu nawierzchni. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po jego ustawieniu obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Szerokość spoin przy ustawianiu krawężników nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny przed 
zalaniem zaprawą cementowo-piaskową (1:2) należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny te po 
wykonaniu muszą być pielęgnowane wodą.  
Co 50 m spoiny zalewać masą zalewową - nad szczeliną dylatacyjną ławy. Pozostałe spoiny 
wypełnić piaskiem.  

 
d.          Sprzęt : wg pozycji kosztorysowych 
 
e.          Warunki wykonania :  
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
- Normy :  
 
PN-B-04452:2002      Geotechnika. Badania polowe. 
PN-B-06050:1999      Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02480:1986      Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04481:1988      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-S- 02205:1998      Roboty  ziemne . Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12          Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-C-84038  Wodorotlenek sodowy techniczny 
PN-C-84127  Chlorek wapniowy techniczny 
PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu  
                                   stabilizowanego cementem 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
   podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
   nawierzchni podatnych 
 
- Inne dokumenty 
 
OST D.02.00.00. Roboty ziemne. GDDP 2002. 
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Rozporządzenie Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 
poz.430). 
OST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. GDDP. Warszawa 
1998. 
 

2.5    POZOSTAŁE ROBOTY 
 

a. Zakres robót : 
 
Powyższe ustalenia wg p. 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. dotyczą robót, których wykonanie objęte są 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 456) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla  
budownictwa (Dz. U. Nr 101 z 2001 r. poz. 1104).  
Uszczegółowienie wymagań w odniesieniu do wymienionych robót, oraz podstawę  
wykonania i odbioru w odniesieniu do robót nie wymienionych, stanowią : 
 
- ’’ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych’’        
- instrukcje ITB, 
- instrukcje producentów (dostawców), 
- inne aprobaty i certyfikaty związane z poszczególnymi materiałami i wyrobami 

budowlanymi.  
Opracował : 

 
          inż. Zbigniew Pietroń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


