SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Nazwa inwestycji

Przebudowa ulic M. Konopnickiej, S. Staszica i Bohaterów w Żninie

1.

Kod CPV:
Numer specyfikacji

45233000-9
Nazwa specyfikacji

D-10.10.60

Mała architektura

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem małej architektury w ramach przebudowy ulic M. Konopnickiej,
S. Staszica i Bohaterów w Żninie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem małej
architektury, i obejmują:
Dostawa i montaż krat żeliwnych pod drzewa – kraty żeliwne ozdobne o średnicy zewnętrznej 200 cm.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia
podstawowe
są
zgodne
z
obowiązującymi,
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

odpowiednimi

polskimi

normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.5.1. Przepisy ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.5.2. Ogólne zasady wykonywania robót.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót, objętych niniejszą SST, są:
Kraty pod drzewa:
Kraty żeliwne ozdobne o średnicy zewnętrznej 200 cm z otworem wewnętrzny, grubość 25 mm. Kraty wykonane
z żeliwa szarego malowane na kolor czarny. Montaż krat przez przykręcenie do stalowej ramy.

Beton:
Do wykonania fundamentów pod elementy małej architektury oraz wykonania wieńców świetlików należy
zastosować beton C16/20.
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3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Nie stawia się wymagań.

4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały należy przewozić w warunkach
zabezpieczających je przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zgodnie z zaleceniami producenta
elementów małej architektury.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania robót.
Elementy małej architektury należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta. Dla elementów tego
wymagających należy wykonać fundamenty betonowe z betonu C16/20. Roboty te należy wykonać
z zastosowaniem szalunków. Po wykonaniu szalunków należy osadzić w nich elementy wsporcze a następnie
szalunek wypełnić mieszanką betonową. Po stwardnieniu betonu należy rozebrać szalunek i wykonać końcowy
montaż małej architektury .
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz poleceniami Inżyniera.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania
fundamentów betonowych „na mokro”.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót.
W czasie wykonywania robót należy zbadać:

zgodność dostawy – wymiary i lokalizacja elementów małej architektury z dokumentacją projektową,

zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

poprawność wykonania fundamentów betonowego,

prawidłowość montażu elementów małej architektury.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera
odrzucone.
Wszystkie
elementy,
które
wykazują
odstępstwa
od
postanowień
SST
zostaną
rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest 1 kpl. (komplet) dostawy i montażu elementów małej architektury.

8.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robót obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementów małej architektury,
 wykonania deskowania pod fundamenty,
 wykonanie fundamentów betonowych,
 montaż elementów małej architektury,
 uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.

10.

Przepisy związane

10.1. Normy.
PN-EN 196-1:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-2:1996

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 12350-1:2001

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
Badania mieszanki betonowej – Część 1: Pobieranie próbek.

PN-EN 12350-2:2001

Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.

PN-EN 12350-3:2001

Badania mieszanki betonowej – Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe.

PN-EN 12350-4:2001

Badania mieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania
stopnia zagęszczalności.
Badania mieszanki betonowej – Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika
rozpływowego.
Badania mieszanki betonowej – Część 6: Gęstość

PN-EN 12350-5:2001
PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-3:2002

Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody
ciśnieniowe.
Badania betonu – Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek
do badania i form
Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań
wytrzymałościowych.
Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.

PN-EN 12390-7:2001

Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu.

PN-EN 12390-1:2001
PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 206-1

Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 480-11:2000
PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki
porów powietrznych w stwardniałym betonie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-EN 933-1:2000

PN-B-11111:1996

Badania geometryczne właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda
przesiewania.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości
ziarn i nasiąkliwości.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

PN-B-32250:1998

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 1097-6:2002
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PN-P-01715

Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod badań.

PN-S-96013

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-96014

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię
ulepszoną. Wymagania i badania.
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