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SPIS ZAWARTOŚCI 

NR SPECYFIKACJI NAZWA SPECYFIKACJI 

OST-00 CZĘŚĆ OGÓLNA, WYMAGANIA WSPÓLNE 

SST-01  ROBOTY POMIAROWE  

SST-02  ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY FUNDAMENTOWE ODWODNIENIE 
WYKOPÓW I ZASYPY  

SST-03  ROBOTY ZBROJARSKIE  

SST-04  ROBOTY BETONOWE  

SST-05 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI PLACU 

SST-06 ROBOTY W ZAKRESIE TERENU ZIELONEGO 

SST-07 ROBOTY MUROWE 

SST-08 ROBOTY IZOLACYJNE 

SST-09 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OGRODZENIA 

SST-10 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

SST-11 MONTAŻ SCHODÓW STALOWYCH  
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OST-00 CZĘŚĆ OGÓLNA, WYMAGANIA WSPÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora  

 
Przedmiotem  inwestycji jest PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ 
INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ TEREN PRZY BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM w 
Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 3, dz. nr dz. nr 16/13,  
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

 

 Przebudowa schodów zewnętrznych: Demontaż jednego biegu schodów zewnętrznych 

zlokalizowanego wzdłuż ściany zewnętrznej budynku oraz przebudowa drugiego biegu 

zlokalizowanego wzdłuż muru oporowego 

 Przebudowa instalacji odwadniającej teren dziedzińca 

 Wymiana nawierzchni utwardzonych na nowe z wydzieleniem obszaru powierzchni biologicznie 

czynnej 

 Remont muru oporowego 

 Demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia pomiędzy działkami  nr 16/13 a dz. nr 16/14 

 
 
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
 
Prace towarzyszące obejmują wykonanie:  
a) geodezyjne wytyczenie nowych elementów budowlanych - należy do obowiązków Inwestora  

b) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementów budowlanych - należy do obowiązków 
Wykonawcy  

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej - należy do obowiązków Wykonawcy Roboty tymczasowe 
obejmują:  

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązków Wykonawcy  

b) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza - należy do obowiązków 
Wykonawcy  
 
1.4. Informacje o terenie budowy  
 
Objęte niniejszą specyfikacją roboty budowlane planowane do zrealizowania w Paczkowie na terenie 
plantów miejskich na działkach. nr 416, 338 dr. 
 
1.5. Nazwy i kody  
 
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

45111200-0  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I  

                     ROBOTY ZIEMNE 

45233200-1  ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

45112710-5  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 

45200000-9  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW  

        BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

45262520-2  ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY MUROWE 

45262311-4  BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

45340000-2  INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO 

45223100-7  MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH  

45440000-3  ROBOTY MALARSKIE  

45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE 

45232410-9  ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI 

 
1.6. Określenia podstawowe  
 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
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a) Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem.  

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu.  

c) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie 
upoważniona do kierowania robotami budowlanymi.  

d) Projektant - upoważniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej.  

e) Certyfikat zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający , że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną.  

f) Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela , 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność , że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  

g) Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych , przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

h) Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  

i) Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą oceną techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.  

j) Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  

k) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.  

l) Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 
1340 z 16.12.2003 r.  

m) Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  
 

innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane.  

n) Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)" , zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

o) Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości a 
także w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  

p) Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się 
także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".  

q) Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej.  
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r) Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

s) Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

t) Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003 
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r  

u) Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów.  

v) Chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu pieszych.  

w) Koryto - element uformowany w korpusie chodnika w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

x) Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu  

y) Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przymarzania.  

z) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami , przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

aa) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej , która wskazuje 
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot.  

bb) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenowym naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
cc) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.  
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot, oraz bezpieczeństwo wszelkich 
czynności.  
1.7.1. Przekazanie terenu budowy  
 
Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informację BIOZ.  
 
1.7.2. Dokumentacja projektowa  
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
 
1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STT  
 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmuje decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na  
podstawie odczytu ze skali rysunku.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą używane zawartości docelowe, od których 
dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
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elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.7.4. 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 robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa.  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

1.7.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 
elementów budowli i sieci zewnętrznych w rejonie budowy nowego chodnika.  
Jeśli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  
 

1.7.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
 
1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zwanego planem bioz na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 
sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
  
1.7.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

 Wykonawca będzie zobowiązany do :  

a) oznakowania i utrzymania porządku na placu budowy, właściwego, zgodnie z projektem 
zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych,  

b) utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 
gruzu z rozbiórki oraz zbędnych mas ziemnych z wykopów.  
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1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  
 
1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robot. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robot i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, 
przestawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  
1.7.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.  
1.7.13. Zaplecze Wykonawcy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie, pomieszczenia biurowe, sprzęt transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące.  

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest 
obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w projekcie budowlanym.  
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.  
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i 
urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
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wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodności.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
Inspektora materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor 
po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i 
zaakceptowany przez Inwestora materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 
zmieniany bez jego zgody.  

 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który, nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartych w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisam i 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.  
 

4. TRANSPORT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych , projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki 
badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
 

5.2. Likwidacja placu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku.  

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów i robót. W 
przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały 
określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

 
6.2. Certyfikat i deklaracje  
 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa (dla materiałów, dla których jest to wymagane Polskimi 
Normami) wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własnościowych przepisów i dokumentów technicznych  

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczna  
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  
 
6.3. Dokumentacja budowy  
 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje:  
a) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  

b) dziennik budowy,  

c) protokoły odbiorów częściowych i końcowych  

d) książkę obmiarów robót  

e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,  

f) protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.  

 
6.3.1. Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w  
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  
na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu  
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim , bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

c) datę uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot,  

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

e) przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora  

f) daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,  

g) zgłoszenie i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i ostatecznych 
odbiorów robot,  

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,        
i) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
j) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadził,   
k) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,   
l) inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpisy projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
    
6.3.2. Książka obmiarów  
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  
 
6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  
a) protokoły przekazania terenu budowy,  

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

c) protokoły z narad i ustaleń,  

d) korespondencję na budowie.  
 
6.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie  
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indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora.  
Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy.  
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbioru robót  
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja  
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy,  

b) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy 
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót,  

c) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

d) wyniki pomiarów kontrolnych,  

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST mapę 
zasadniczą uzupełnioną o elementy zrealizowane.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robot.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
ustalonego przez Zamawiającego schematu.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny".  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

b) wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  

c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

d) koszty pośrednie,  

e) zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane będą na podstawie ustaleń zawartych w umowie 
sporządzonej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą robót.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja projektowa  
 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest firma A&K Pracownia Projektowa Adam Wilkos.  
10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty  
 
Akty prawne - ustawy:  
a) Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623) z 
późniejszymi zmianami.  

b) Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907)  

c) Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)  

d) Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, 
poz. 1229)  

e) Ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003r Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami)  

f) Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z  
późniejszymi zmianami)  

g) Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 
2086).  

h) Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, 
poz. 2087).  
 
Akty prawne - rozporządzenia:  
a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i 
czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)  

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawani europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)  

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126)  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)  

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)  

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)  
 
Inne dokumenty:  
a) BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r  

b) Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r  

c) Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu 
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski  

d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III, IV, V). 
Arkady Warszawa 1989-1990  

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. 
Warszawa 2003  

f) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001r  
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót geodezyjnych związanych z wytyczeniem i posadowieniem w terenie 
elementów budowlanych wykonywanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna" 
pkt. 1.1.  
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Czynności geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmują:  
a) geodezyjne wytyczenie w terenie fundamentu pomnika i fundamentów tablic,  

b) geodezyjną obsługę budowy związaną z wykonaniem pomnika,  

c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą elementów budowlanych.  
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY  
 
Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały:  
a) paliki drewniane  

b) gwoździe  

c) bolce metalowe (do oznaczenia reperów)  

3. SPRZĘT  
 
Czynności geodezyjne należy wykonać przy pomocy np. niżej wymienionego specjalistycznego 
sprzętu  
geodezyjnego:  
a) niwelator elektroniczny z dalmierzem  

b) niwelator elektroniczny samorejestrujący  
 
Oprzyrządowanie do w/w sprzętu:  
a) opracowanie DXF (program)  

b) komputer IBM  

4. TRANSPORT  
 
Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
W zakres robót pomiarowych wchodzą n/w czynności:  
a) Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych.  

b) Wyznaczenie reperów roboczych i ich zabezpieczenie.  

c) Zabezpieczenie głównych osi budowli przez wyniesienie ich poza obręb robót.  

d) Wyznaczenie krawędzi wykopu  

e) Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomów robót ziemnych.  

f) Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót.  

g) Wyrób potrzebnych palików, ław i reperów na okres budowy.  
 
Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyznaczyć geodeta z uprawnieniami. Projektowany 
element  
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winien być wyznaczony w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Wykonane czynności wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz 
przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub 
kontrolę wyznaczenia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 „Część ogólna".  
Kontrola geodezyjna związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735.  
W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów, a ustaleniami projektowymi fakt ten  
geodeta winien odnotować w dzienniku budowy oraz udokumentować szkicami.  

7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna" pkt. 7.  
Jednostka obmiarową robót geodezyjnych są wyznaczane punkty elementów budowlanych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Po zakończeniu robót budowlanych do ich odbioru końcowego geodeta winien przedłożyć operat 
geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, 
a  
w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.  
Powyższa dokumentacja winna stworzyć podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą.  
Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna" pkt. 9.  
Płatność za roboty geodezyjne należy przyjmować za ilość wyznaczonych sytuacyjnie punktów na 
obszarze  
działania.  
Płatność za sporządzenie mapy stanu po realizacji należy przyjmować za powierzchnie w ha obszaru  
terenu, w którym uaktualnia się mapę zasadniczą.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r poz. 133).  

b) Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów budowlanych 
wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 
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SST-02 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY I ZASYPY  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych realizowanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna" pkt. 
1.1.  
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych wykopowych i zasypowych występujących w obiekcie objętym kontraktem 
tj:  
a) wykopy pod fundamenty 

b) wykopy pod studnie oraz instalację odwadniającą  

c) ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów,  

d) zagęszczenie zasypów ubijakami mechanicznymi.  
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY  
 
Do wykonania robót wg SST-03 materiały nie występują.  

3. SPRZĘT  
 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna" pkt. 3. Roboty 
ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego 
typu prac np. koparki i zagęszczarki mechaniczne do gruntu. Roboty mogą być wykonywane 
częściowo ręcznie. Użyty sprzęt musi gwarantować właściwą jakość robót.  

4. TRANSPORT  
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania określone 
w OST-00 „Część ogólna" pkt. 4.  
Ziemię z wykopu należy równomiernie rozłożyć na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod budowę obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno -wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  
5.2. Wykopy ziemne  
 
Wykopy fundamentowe pod projektowany fundament pomnika i fundamenty tablic należy wykonać 
mechanicznie na głębokość zgodnie z założeniami projektowymi. Ziemię uzyskaną z wykopu należy 
bezpośrednio załadowywać na środki transportu wywieźć na właściwe składowisko. Roboty te należy 
wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.  
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.  
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Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające  
odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad 
wykopem  
na wysokości 1,0m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi obiektu.  
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5cm.  
Napływająca woda gruntowa powinna być odprowadzana pompą do najbliższej kanalizacji deszczowej  
5.3. Podsypki i nasypy (zasypy)  
5.3.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

5.3.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:  

a) układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie,  

b) układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu , równomiernie warstwami 
grubości 25 cm,  

c) całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu,  

d) wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wg 
próby normalnej Proctora,  

e) przed rozpoczęciem układania, podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych.  
5.4. Zasypy  
5.4.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  
 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
5.4.2. Warunki wykonania zasypki  
 
Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu robót fundamentowych i  
żelbetowych. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami o grubości:  
a) 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

b) 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.  
 
Wskaźnik zagęszczania gruntu nie mniejszy niż Js=0,95 wg próby normalnej Proctora. Zasypywanie i 
zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia 
izolacji przeciwwilgociowej. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, z tolerancją:  
a) w gruntach niespoistych ± 2%,  

b) w gruntach mało i średnio spoistych +0% -2%.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 „Część ogólna".  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w punkcie 6.1 i 6.2.  
6.1. Wykopy  
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
zgodność wykonania robót z dokumentacją prawidłowość wytyczenia robót w terenie przygotowanie 
terenu rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary wykopów.  
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów Sprawdzeniu podlega:  
a) przygotowanie podłoża,  
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b) materiał użyty na podkład,  

c) grubość i równomierność warstw podkładu,  

d) sposób i jakość zagęszczenia.  
6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega stan wykopu przed zasypaniem materiały do zasypki grubość i 
równomierność zasypki sposób i jakość zagęszczania.  

7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady podano w OST 00 „Część ogólna" pkt. 7.  
Jednostkami obmiaru przy robotach ziemnych jest [m3] wykonanych robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiorowi 
podlega:  
a) sprawdzenie wykonanych prac pod względem usytuowania wykopu w stosunku do zatwierdzonej 
dokumentacji budowlanej, oraz rzędnych wysokościowych.  

b) przydatność podłoża do budowy przewidzianych w dokumentacji technicznej obiektów budowlanych 
(rodzaj podłoża, stopień agresywności)  

c) zagęszczenia gruntu nasypowego i zasypowego,  

d) jakość podłoża gruntowego w wykopie - jego wyrównanie i zagęszczenie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna" pkt. 9.  
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:  
a) wyznaczenie zarysu wykopu,  

b) odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadunkiem na samochody i odwiezieniem. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie 
wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  
 
Wykonanie podkładów, zasypów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena 
obejmuje :  
a) dostarczenie ziemi z wykopu,  

b) zasypanie, zagęszczanie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  
 
Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. Cena obejmuje:  
a) załadowanie gruntu na środki transportu,  

b) przewóz na wskazaną odległość,  

c) wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,  

d) utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
a) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

b) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

c) PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  

d) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów  

e) PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne  

f) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy.  

g) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



19 

SST-03 ROBOTY ZBROJARSKIE  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 
„Część ogólna" pkt.1.1.  
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie zbrojenia betonu fundamentu pomnika i fundamentów tablic.  
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Stal zbrojeniowa  
 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6  
Własności mechaniczne i technologiczne stali:  
a) własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025: 2002,  

b) w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień.  
2.2. Wady powierzchniowe  
 
Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozstawienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem.  
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeśli mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich.  
2.3. Odbiór stali na budowie  
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać :  
a) znak wytwórcy,  

b) średnicę nominalną,  

c) gatunek stali,  

d) numer wyrobu lub partii,  

e) znak obróbki cieplnej.  
 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu.  
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w 
wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na Im długości pręta.  
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2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej  
 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem na stojakach.  
2.5. Badanie stali na budowie  
 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:  
a) nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  

b) nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  

c) stal pęka przy gięciu.  
 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego.  

3. SPRZĘT  
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do tego typu prac.  
Zastosowany sprzęt musi spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna" pkt.3.  

4. TRANSPORT  
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Zastosowane środki transportu muszą spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna" pkt.4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Czystość powierzchni zbrojenia:  
a) pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota,  

b) pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń,  

c) czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
5.2. Przygotowanie zbrojenia:  
a) pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane,  

b) haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień PN-B-03264 : 2002,  

c) łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002,  

d) skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  
5.3. Montaż zbrojenia:  
a) zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,  

b) montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu,  

c) montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego,  

d) zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie,  

e) dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 „Część ogólna".  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien być 
odnotowany w dzienniku budowy.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
Obmiar robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna" pkt. 7.  
Jednostką obmiarową jest 1t.  
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną 
długość  
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązkowego.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku zastosowania przez Wykonawcę prętów 
o  
średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna" pkt. 8. Wszystkie 
roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego 
- wg opisu jak niżej:  
a) Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.  

b) Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczeniu 
terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcia ich poza teren robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
a) PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.  

b) PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprzężone. Projektowanie.  

c) PN-63/B-06251 Roboty budowlane żelbetowe. Wymagania techniczne.  

d) PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze  

e) PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

f) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Część I - Roboty 
ogólnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie II.  

g) Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow. 
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SST-04 ROBOTY BETONOWE  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna" pkt. 1.1.  
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i wbudowanie go w n/w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem:  
a) fundamentu pomnika,  

b) fundamenty tablic.  
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.1.1. Cement  
 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych  
wg normy PN-B-30000 : 1990.  
Cement wysyłany powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzy warstwo we wg PN-
76/P-79005.  
Masa worka z cementem powinna wynosić max 50,2kg. na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane:  
a) oznaczenie,  

b) nazwa wytwórni miejscowości,  

c) masa worka z cementem,  

d) data wysyłki,  

e) termin trwałości cementu.  
 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2.  
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 : 1996, 
PN-EN-196-3 : 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane według normy PN-B-30000 : 1990.  
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
można  
wykonać dla badania podstawowego.  
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obowiązującej:  
a) oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6: 997,  

b) oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6:1997,  

c) sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
się w wodzie.  
 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodności z normami, cement nie może być użyty do 
betonu.  
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Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
a) dla cementu pakowanego (workowanego) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boku przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),  

b) dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiornikach lub otwory 
do przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach).  
 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem  
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie:  
a) 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

b) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
2.1.2. Kruszywo  
 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/Al:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa 
nie powinny być większe niż:  
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

b) 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.  
 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  
a) składu ziarnowego wg PN-EN 933-1 : 2000,  

b) kształtu ziaren wg PN-EN 993 -4 : 2001,  

c) zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  

d) zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  
 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy przeprowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6: 2002 i stałości zawartości frakcji od 0 do 2mm.  
2.1.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego  
 
Roboty związane z powstaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  

 
3. SPRZĘT  
 
Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Obsługa betoniarek winna być wykonywana 
przez osoby przeszkolone. Układanie mieszanki betonowej należy wykonać przy pomocy pojemników 
i pomp do betonu. Zagęszczenie ułożonej masy betonowej należy wykonać w oparciu o PN-S-
10040:1999 przy pomocy wibratorów wgłębnych i przyczepnych. Beton należy układać w deskowaniu, 
które pozwoli uzyskać po odpowiednim zawibrowaniu gładką szczelną powierzchnię betonową.  

4. TRANSPORT  
 
Transport ciężki nie występuje.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zalecenia ogólne  
 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny.  
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Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie  
5.2.1. Dozowanie składników  
 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością:  
a) 2% - przy dozowaniu cementu i wody,  

b) 3% - przy dozowaniu kruszywa.  
 
Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa.  
5.2.2. Mieszanie składników  
 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 min.  
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  
a) położenie zbrojenia,  

b) zgodność rzędnych z projektem,  

c) czystość deskowania,  

d) obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  
 
Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).  
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
5.4. Zagęszczanie betonu wg PN-S-10040:1999  
 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
a) wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min,  

b) podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmować w 
stanie wibrującym,  

c) kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R - jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,  

d) czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sek.  
5.5. Pobranie próbek i badanie  
 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
5.6. Pielęgnacja betonu wg PN-S-10040:1999  
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia  



25 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu.  
Nanoszenia błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
5.7. Okres pielęgnacji  
 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  
5.8. Wykańczanie powierzchni betonu  
 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  

b) pęknięcia są niedopuszczalne,  

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,  

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5 cm a powierzchnia na której występują nie większe niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany,  

e) równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.  
 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to należy raki i ubytki 
na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  
5.9. Wykonanie deskowań  
 
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej gładkiej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać 
warunki podane w normie PN-90/M-47850.  
Tarcica użyta do wykonania elementów zamykających powinna spełniać warunki klasy K33 i grubości 
nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm. Deski powinny być tak dobrane aby na 
ich styku nie powstawała szczelina. Szczególna uwagę należy zwrócić na uszczelnienie styków ścian 
z dnem deskowania. Użyte gwoździe do wykonania deskowań powinny spełniać wymogi określone w 
PN-84/M-81000.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna" pkt. 6.  
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej  
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

7. OBMIAR ROBÓT  
 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna" pkt. 7. Jednostkami obmiaru są: 1 m3 wylanego 
betonu.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Wszystkie roboty objęte niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej oraz ujętych w OST-00 „Część ogólna" pkt. 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna" pkt. 9.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
a) dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

b) oczyszczenie podłoża,  

c) ułożenie mieszanki betonowej na zwilżonym podłożu, z wykonaniem zagęszczenia i  

d) wyrównaniem powierzchni,  
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e) pielęgnacja betonu,  

f) oczyszczania stanowiska pracy i usunięciem materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
a) PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podział.  

b) PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania.  

c) PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział.  

d) PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

e) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

f) PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

g) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

h) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

i) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

j) PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
 
powszechnego użytku.  
k) PN-EN 197-l:2002/A 1:2005 Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
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SST-05 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem placu utwardzonego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja 
2.2.1. Rodzaje 
W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych 
betonowych: 
A - płyta normalna kwadratowa, 
B - płyta połówkowa, 
C - płyta infuła, 
D - płyta narożnikowa ścięta, 
E - płyta narożnikowa kwadratowa. 
 
2.2.2. Odmiany 
W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany: 
płyta jednowarstwowa - 1, 
płyta dwuwarstwowa - 2. 
2.2.3. Gatunki 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych rozróżnia 
się gatunki 
płyt: 
- gatunek I - G1, 
- gatunek II - G2. 
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-
03/03 [8]. 
Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 
35 x 17,5 cm 
gat. I: 
Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8]. 
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób 
trwały: znak 
wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 
2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne 
 
2.3.1. Kształt i wymiary 
Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary płyt podano w tablicy 1. 
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2.3.3. Składowanie 
Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na 
podłożu 
wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i 
gatunków. Płyty należy 
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ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem 
przekładkami drewnianymi. 
2.3.4. Beton i jego składniki 
2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych 
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B 25 i B 
30. 
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu 
klasy B 30. 
2.3.4.2. Cement 
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki klasy nie niższej niż 
„32,5” wg 
PN-B-19701 [4]. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
2.3.4.3. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2]. 
2.3.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający 
wymaganiom 
PN-B-19701 [4]. 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PNB- 
06711 [1]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodników 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport płyt chodnikowych 
Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna ich 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niŻ 1/3 wysokości tej płyty. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych 
betonowych, podano 
w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4.3. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami 
podanymi w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie moŻe być 
mniejszy od 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
5.3. Podsypka 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być 
zwilŻona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa odsączająca 
Nie projektuje się warstwy odsączającej. 
5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 
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Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyŻej 
górnej 
krawędzi krawężnika. 
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte naleŻy układać w 
jednym 
poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego naleŻy zalać 
zaprawą 
cementowo-piaskową. 
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. 
Płyty mogą 
być przycinane. 
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy 
użyciu 
trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować 
należy do szerokości 
chodnika i promienia łuku. 
5.6. Spoiny 
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach 
nie powinna 
być większa niż 3 cm. 
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty lub 
wypełnione 
zaprawą cementowo-piaskową. 
5.7. Pielęgnacja chodnika 
Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, naleŻy pokryć warstwą piasku grubości 
od 1,0 do 1,5 
cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do budowy 
chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
6.2.1. Badania płyt chodnikowych 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i 
uszkodzenia podano 
w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŻy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroŻa i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 
Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i 
BN-80/6775-03/03 [8]. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych powinny 
obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta: 
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- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
- szerokości koryta: ± 5 cm. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŻnych 
polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne 
odchylenia w grubości 
podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na kaŻde 200 m2 
chodnika z płyt 
betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić 
układ płyt chodnika. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 
chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŻ co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie 
powinien przekraczać 
1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać naleŻy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŻ co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 
m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŻ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu 
wynoszą ± 0,3%. 
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż 
spoin i 
przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm 
w trzech 
dowolnych miejscach na każdej 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŻyniera, 
jeŻeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
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- ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
- rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
- ułożenie płyt, 
- wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 
- pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŻytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk 
tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
9. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
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STT-06 ROBOTY W ZAKRESIE TERENU ZIELONEGO 

1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni. 
2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
założeniem, 
modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują: 
- wykonanie nowych trawników, 
- pielęgnacja trawników, 
4. Określenia podstawowe. 
4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
5.Materiały: 
Ziemia urodzajna. 
Należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w miejscu zakładania trawników, 
Nasiona traw. 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 
wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne. 
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z podanym 
składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
6. Sprzęt. 
6.1 Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- wału gładkiego do zakładania trawników, 
7. Transport. 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu. 
8. Wykonanie robót. 
8.1. Trawniki. 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- przekopany i uzupełniony ziemią urodzajną – warstwa gr.3 – 5 cm, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany z ukształtowanymi spadkami poprzecznymi 2% w 
stronę 
terenów zielonych. 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi 
oraz 
starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 
przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w 
innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 
W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu nasion, 
zwiększyć ilość nawadniania. 
Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm, 
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- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawników 
powinno 
być wykonane w pierwszej połowie października, 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach 
czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika 
- Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc 
dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września. 
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku 
wzrostów, 
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w zależności od 
warunków atmosferycznych - podlewanie trawników. 
10. Kontrola jakości robót. 
10.1.Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
-gęstości zasiewu nasion 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
11. Obmiar robót 
11. 1Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostka obmiarowa dla trawnika - m2. 
12. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
13.Przepisy związane. 
1.PN-G-980 11 Torf rolniczy 
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SST-07 ROBOTY MUROWE 

 1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem muru oporowego.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem 
murów oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypów lub wykopów poprzez przejęcie 
bocznego parcia gruntu i przekazania na podłoże.  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót remontowych:  
- skuć pozostałe tynki na murze  
- wykuć zmurszałe spoiny i uzupełnić  
- wymienić zmurszałe i zniszczone cegły  
- uzupełnić brakujące cegły w murze  
- otynkować mur oporowy tynkiem cementowo-wapiennym i pomalować,  
- naprawić, uzupełnić ubytki betonowej czapki na murze  
- uprzątnąć teren wraz z wywozem i utylizacja odpadów  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych 
lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Uszkodzone, zmurszałe cegły i spoiny należy wykuć i wstawić nowe. Mur przeznaczony do remontu 
należy wyczyścić wodą pod ciśnieniem. Wyłom w murze należy zasypać i zamurować. Pęknięcia 
uwidocznione po skuciu tynków należy przemurować. Odbudować brakujący filar oraz brakującą 
część muru w kształcie łuku. Do zamurowań i przemurowań pęknięć stosować cegłę pełną czerwoną 
kl 150 na zaprawie cementowo-wapiennej. Na przyporach i występach wykonać czapkę betonową. 
Istniejącą czapkę betonową zakrywającą mur w części górnej należy naprawić, uzupełnić ubytki 
betonu. Na wyremontowanych i wyczyszczonych ścianach wykonać tynk cementowo-wapienny kat.II, 
pomalować farbą akrylową. Zdemontować zabezpieczenie z drutu kolczastego wraz ze wspornikami i 
zamontować nowe z drutu gładkiego ocynk ø 8 mm. Remontowi podlega mur oporowy na długości 
podanej w projekcie zagospodarowania terenu łącznie z częścią nadziemną nad parkingiem. Teren 
przy murze należy oczyścić z gruzu i krzaków. Po zakończonym remoncie muru spadki terenu 
wyprofilować.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, objętymi niniejszą ST, są:  

 zaprawa do spoinowania,  

 cegła pełna kl. 150,  

 zabezpieczenie z drutu gładkiego ocynk ø 8 mm wraz ze wspornikami,  

 tynk cementowo-wapienny kat II,  

 środek impregnacyjny,  

 farba akrylowa  
 
2.3. Zaprawa cementowa  
Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg 
PN-B-06711 [16] i wodę wg PN-B-32250 [34].  
2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13].  
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:  

 drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35],  

 tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],  

 tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],  

 gwoździe wg BN-87/5028-12 [46],  
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 śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-
82505 [43] i PN-M-82010 [40],  

 płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].  
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  
2.5. Beton i jego składniki  
Do murów oporowych betonowych i żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250 [12]. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji i ST, można 
stosować beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].  
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701 [28].  
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17].  
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [34].  
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja i 
ST.  
Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250 [12] .  
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12].  
2.6. Stal zbrojeniowa  
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215 
[39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38].  
2.7. Materiały do szczelin dylatacyjnych  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym z ST, 
posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.  
2.8. Materiały impregnacyjne  
Do impregnacji murów oporowych można stosować następujące materiały:  
a) środki impregnacyjne i grzybobójcze-preparaty solowe.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  

 betoniarek,  

 zagęszczarek płytowych wibracyjnych,  

 ubijaków ręcznych i mechanicznych,  

 ładowarek.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Transport kruszywa  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.  
4.2.2. Transport cementu  
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].  
4.2.3. Transport mieszanki betonowej  
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i 
SST.  
4.2.4. Transport drewna i elementów deskowania  
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je 
przed korozją.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST pkt 5.  
5.2. Zasady wykonywania murów oporowych  
Mury oporowe należy wykonać zgodnie z dostarczonymi dokumentami i ST.  
Jeśli w dokumentach podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonania muru oporowego lub pewnych 
jego elementów, to w ST powinny być zawarte następujące warunki:  
1. Mur oporowy należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymagań i 
badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczeń statycznych i projektowania.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
rozwiązania projektowe z wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentach elementów 
muru oporowego.  
 
5.3. Wykopy fundamentowe  
Jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m.  
Wykonanie wykopu poniżej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do 
głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach osuwających się 
należy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne metody 
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [11].  
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą:  

 w planie + 10 cm i - 5 cm,  

 rzędne dna wykopu  5 cm.  
 
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca 
budowy.  
5.4. Wykonanie deskowania dla muru oporowego betonowego i żelbetowego  
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].  
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. 
Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek 
zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.  
5.5. Zasypywanie wykopu  
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:  

 przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm,  

 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,  

 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm.  
Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się 
ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 6.  
6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych  
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.3.  
6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych  
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12].  
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 
dokumentacją oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].  
6.6. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu muru oporowego  
Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym należy przeprowadzać 
systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.5.  
6.8. Ocena wyników badań  
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny), m² (metr kwadratowy) wykonanego muru 
oporowego.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentami, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
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Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 
3 dni od zgłoszenia. Odbiór końcowy odbywa się na zakończenie wykonanych wszystkich robót 
budowlanych, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 7 dni kalendarzowych przed 
datą umowną zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru komisyjnego nie później niż w 7 dniu 
od zgłoszenia, Wykonawca wszelkie zgłoszenia dokona pisemnie.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9.  
Zapłata dla Wykonawcy w terminie 21 dni od terminu złożenia prawidłowo wystawionej faktury dla 
Zamawiającego.  
Umowa zostanie zawarta w formie ryczałtu.  
9.2. Podstawa płatności  
Podstawą płatności będzie cena ofertowa Wykonawcy, protokół odbioru końcowy bez usterkowy, 
dowód wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, przekazane atesty, aprobaty materiałowe  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. PN-B -0100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podział, nazwy i określenia  
2.PN-B- 03010 Ściany oporowe obliczenia statyczne i projektowej  
3. PN-B- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze  
4. PN-B 06250 Beton zwykły  
5. PN-B- 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania technicznej  
6. PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu  
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
8.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
9. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
10. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych wykonywanie i badanie 
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SST-08 ROBOTY IZOLACYJNE  

1. WSTĘP 
1.1 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa zakres oraz 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowych.  
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  
1.3 Opis prac towarzyszących 
Prace towarzyszące opisano w ST-WO, punkt 1.4  
1.4 Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  
1.5 Nazwy i kody 
45320000-6  Izolacje przeciwwilgociowe 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyskać aprobatę Inwestora. 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 
izolacje poziome przeciwwilgociowe wg dokumentacji projektowej 
wiatroizolacja wg dokumentacji projektowej 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO punkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- WO punkt 4 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek 
lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji 
leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania 
się. 
Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia 
ewentualnego otworzenia się beczki. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji 
stojącej w jednej warstwie. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 
5.1 Przygotowanie powierzchni pod izolacje 
Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych 
oraz sfazowanie naroży: 
przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
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podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 
podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
Podczas tej fazy budowy woda nie może dostać sie pomiędzy podłoże a powlokę gruntową. Luźne 
fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być 
wygładzane, ponadto musza być stwardniałe. 
5.2 Sposób wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej 
5.2.1 Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 
5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 
jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można 
rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, aby beton 
był co najmniej 28 dniowy. 
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 , emulsja asfaltowa wg 
BN-82/6753-01 oraz środkami systemowymi. Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane. 
5.2.2 Właściwa izolacja 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym ni_ 3 
cm lub zfazowane pod katem 45° na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. Podkład 
betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap lub innych materiałów przyklejanych do 
podkładu powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Powłoki 
bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolacje nakładać warstwami tak aby każda warstwa stanowiła 
jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 
Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i 
ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. Połączenie arkuszy 
powinno zostać wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zostać przymocowana do elementów 
kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona 
przebić i otworów.Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
wskazana przez Inspektora Nadzoru według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO punkt 6. 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub 
wpisów do dziennika budowy. 
Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.2 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
przygotowanie powierzchni do gruntowania 
zagruntowanie powierzchni 
położenie każdej warstwy izolacji 
ciągłość warstw 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
6.3 BHP i ochrona środowiska 
Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary są palne, a w 
pewnych stężeniach wybuchowe. 
Przy pracy z np. Abizolem należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego 
względnie składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od 
powietrza zbierają się nad ziemia i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, 
jak również w miejscach składowania, musza być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy 
powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych 
izolacji. 
Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skóra, a w wypadku 
podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 
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Przy zastosowaniu materiałów systemowych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez 
producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  
Roboty obmierza się w jednostkach podanych przedmiarze robót  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Sprawdzeniu podlega: 
zgodność z dokumentacja techniczna. 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża, 
prawidłowość wykonania izolacji, 
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu. 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem. 
sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe 
itp., 
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów 
których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw 
ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. Roboty wymienione w ST 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania dotyczące podstawy płatności w ST-WO punkt 9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-77/B-27604  
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SST-09 ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA OGRODZEŃ 

1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania ogrodzenia  
2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr 1.1. 
3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie: 
- wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych, 
- ogrodzenie osadzone w fundamencie betonowym z betonu B25. 
- wykonanie furtki szer.min.150 cm ( 100+ 50 cm) - 1 szt., 
4 Określenia podstawowe 
4.1 Panele stalowe – ze stali ocynkowanej  
5.Materiały: 
- Mocowanie ogrodzenia do muru oporowego 
- Słupki ogrodzeniowe ocynkowane RO42.4x5 
- Wypełnienie – rury RO26.9x4 
- panele o szer. 1,20 m 
Furtka o wymiarach szer. 145, wys. 110 z profili jw. klasy I w gatunkach St3S; St3SX;St3SY wg PN-
EN10025:2002. 
Do spawania konstrukcji ze stali stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonychEA-
146 wg PN-91/M-69430. 
Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER546. 
 
6.Sprzęt 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, 
jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 
żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 
7.Transport 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji 
robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową. 
Materiały należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
8.Wykonanie robót 
8.1.Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki 
powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a gł. min.80 cm.. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na 
na odcinki długości 2,5 m . 
8.2.Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia. 
Ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości na długości terenu o podobnej 
niwelecie, a w obszarze dużych spadków, linię wierzchołków dostosować do spadku terenu. 
Słupki dokładnie obetonować betonem B25.Góra fundamentu powinna znajdować się 40 cm poniżej 
terenu. 
9.Kontrola jakości robót 
9.1.Ogrodzenia 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
- poprawność ustawienia słupków 
- prawidłowość wykonania ogrodzenia wysokość ogrodzenia, naprężenie siatki, 
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 
9.2.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
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Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną 
przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. 
Wszystkie elementy robót lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 
postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
10. Obmiar robót 
10.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej 
długości ogrodzenia, wyłączając bramy oraz furtki, dla której jednostka obmiarową jest 1 
komplet. 
11. Odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po ich 
zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
12. Podstawa płatności 
Roboty rozliczane ryczałtowo. 
13. Przepisy związane 
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
2. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
3. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania 
4. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
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SST-10 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z odwodnieniem dachu budynku oraz terenów utwardzonych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacja przedsięwzięcia wymienionego w 
pkt 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem odwodnienia boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnia poliuretanowa 
przepuszczalna. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- wykonanie studni chłonnej oraz rury doprowadzającej zgodnie z projektem. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 
Dreny – rury drenarskie z tworzywa sztucznego ułożone podłużnie na dnie wykopu, ułatwiające 
przepływ wody w kierunku odbiornika 
Geowłóknina ( włóknina filtracyjna) – materiał wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i igłowania z 
nieciągłych wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, syntetycznych tym tworzyw 
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych 
charakteryzujących sią m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka prefabrykowana – jeżeli co najmniej zasadnicza cześć studzienki (np. kineta, 
komora robocza) są wykonane z elementów prefabrykowanych lub tworzyw, 
Studzienki niewłazowe – to studzienki o średnicy mniejszej niż 800 mm, przystosowane do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu, 
Pozostałe określenia podstawowe sś zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
Studnia chłonna - wykop jamisty lub studzienka z kręgów, przeznaczona do zbierania wody 
powierzchniowej i wchłaniania jej przez podłoże gruntowe 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcą materiały zastosowane do budowy sieci drenażowych 
powinny odpowiadają normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe , przez normy europejskie 
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji. 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN- 
84/ 6366 – 10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z 
polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metoda wytłaczania lub z PE. Rurki drenarskie 
powinny mieć powierzchnie bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób 
umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe ( szparki podłużne)powinny znajdować 
się miedzy karbami rurki, powinny być wolne od grudek ( resztek materiału) i powinny byc tak 
wykonane, aby przepływającą przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny byc 
równomiernie rozmieszczone na obwodzie i długości rurki. Złączki, służące do połączenia rurek 
drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane z polietylenu 
wysokocisnieniowego , Wymagania dla złączki zewnętrznej powinny odpowiadać BN-84/6366-10. 
Kanał odpływowy 
Do instalacji odpływowej z odwodnienia boiska należy zastosować rury PCV klasy S o średnicy i 
_160 m, zgodne z Projektem Budowlanym 
Studzienki 
Studzienka rewizyjna drenarska powinna być wykonana z karbowanej rury z tworzywa sztucznego 
o średnicy _315mm z wbudowanym dnem i osadnikiem piaskowym wysokości 30cm.. 
Studzienki musza odpowiadać normie PN-B10729:1999 oraz posiadać odpowiednie zwieńczenia 
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wg PN-EN 124:2000. Przykrycie studzienek drenarskich pokrywa PP do rury karbowanej oraz 
wpustem deszczowym żeliwnym B125. (wpust posiada otwory dzięki którym system drenarski 
będzie napowietrzany) 
Studzienka zbiorcza powinna być wykonana z karbowanej rury z tworzywa sztucznego o średnicy 
_600mm z kineta zbiorcza i włazem żeliwny A15-D400 
Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu. 
Jako materiał filtracyjny należy stosować: 
- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu drenarskim, 
którymi mogły by się do nich dostać, o średnicy od16 do 32 mm. 
- piasek gruby o wielkości ziaren do 2mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 
mm wynosi nie więcej niż 50% , wg PN-B-02480, 
- piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 , 
wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej 
niż 50, wg PN-B-02480, 
- tłuczeń, 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności materiałów filtracyjnych (zwłaszcza piasku) powinien wynosić co 
najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu wg PN-B-04492. 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 
% masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28. 
Geowłóknina 
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobra 
przyczepnością z gruntem, o o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami 
technicznymi i ST. 
Studnie chłonne 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni chłonnych są dla studni z kręgów - kręgi 
betonowe lub żelbetowe i materiały filtracyjne Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym przez BN-86/8971-08 [10]. Kręgi betonowe powinny byc wykonane z 
betonu klasy nie niższej niż C-20/25, a kręgi żelbetowe C-16/20. 
Materiał filtracyjny dla studni chłonnych 
Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnie chłonna, stosuje się tłuczeń i żwir o frakcjach 
od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-EN 13043 oraz piasek 
gruby wg PN-86/B-02480. Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co 
najmniej 8 m/dobę, wgPN-55/B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki 
w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, wg PN-EN 1744-1. 
2.2. Składowanie materiałów. 
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Rury drenarskie 
Rury drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach. 
Zwoje rur drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25°C, a 
powyżej 25 °C do wysokości 2 zwojów. Złączki należy przechowywać w workach, pudłach 
kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na odkrytych placach należy chronić je przed 
oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie 
może przekroczyć 40 °C, a odległość składowania powinna być niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie 
przekraczających wysokości 5 worków. 
Studzienki 
Studzienki można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp 
do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych elementów. 
 
3.SPRZĘT 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania. 
Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych; 
- koparek; 
- koparek chwytakowych; 
- spycharek kołowych; 
- sprzętu do zagęszczania gruntu; 
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Studnie chłonne mogą by wykonane częściowo rocznie i częściowo mechanicznie. 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem 
dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inżyniera: 
a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie, 
b) żurawiem samochodowym o udźwigu do 4 t, do ustawiania kręgów studni w gotowym 
wykopie, 
c) innym, jak: kołowrotem do wyciągania gruntu ze studni wykonywanej metoda studniarska, 
ubijakami ręcznymi, sprzętem do transportu kręgów i materiałów filtracyjnych, itp. 
4.TRANSPORT 
Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport rur drenarskich 
Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczenie przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, 
można przewozić je dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rur nie 
należy ich rzucać. Szczególna uwagę należy zachować w temperaturze 0°C i niższej. Złączki w 
workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 
Transport studzienek 
Transport studzienek powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 
5.2. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana 
jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzi w miarę jego 
głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 
0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć 
go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych 
w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 
do 20 cm łącznie z ułożonymi saczkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub 
stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 
20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z dokumentacja projektowa. 
5.4. Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, 
największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu, 
- głębokości posadowienia kanalizacji deszczowej powinna wynosić w zależności od stref 
przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność 
odpowiedniego ocieplenia kanału. Rury kanałowe układa się zgodnie z wytycznymi producenta. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Rury należy układać w temperaturze powyżej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +80C. Przed zakończeniem dnia roboczego bacz 
przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
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Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanałów 
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 900. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 
gumowymi. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub zwiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 
trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 
Wykopy rowków drenarskich na dnie umocnionego wykopu należy rozpocząć od wylotu rurki 
drenarskiej studzienki rozsączającej prowadzi ku górze, w celu zapewnieni w wodzie stałego 
odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od 
zewnętrznej średnicy układanej rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowków powinno wynosić od 10 
: 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych. Przed przystąpieniem do układania rur drenarskich, dno rowków 
należy oczyścić (np. łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się 
równomierna warstwa, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z 
piasku o grubości 5 cm. Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykonaniu rowka. 
Skrajny , ułożony najwyżej otwór rury należy zasłonić odpowiednia zaślepka ( kształtka plastykowa 
) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rury. Zasada 
działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez otwory ( dziurki, 
szparki podłużne) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztucznego, sztucznego gładkimi 
powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek. 
Geowłókniny mogę być zastosowane do owinięcia przewodu drenażowego dziurkowanego 
5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzi warstwami grubości 20cm. Materiał zasypowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik 
zagęszczenia powinien by zgodny z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 
5.6. Wykonanie komory studni chłonnej z kręgów 
Studnie chłonne z kręgów betonowych lub żelbetowych należy, jeśli dokumentacja 
projektowa nie określi tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metoda studniarska albo poprzez 
wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów. 
Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na 
drugim, w miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę pogłębiania 
studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje sie od wewnątrz studni przy pomocy 
kilofa i łopaty. Należy zwracać uwagę na równomierne podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu 
kręgu, żeby nie spowodować pochylenia studni. 
wyciąganie gruntu odbywa się: 
a) przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawinięta lina i dwoma kubłami. Kubły powinny byc 
uwiązane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na bezpieczeństwo pracy, 
b) poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym. 
Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym możną spodziewać sie 
grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp. 
Metoda polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada 
wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko możną było przystąpić do 
ustawiania kręgów. 
Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się za pomoc żurawia o udźwigu do 4 t lub 
innym sposobem uzgodnionym przez Inżyniera. Należy zwracać rozpocząć na dokładne ustawienie 
poszczególnych kręgów ze złączami prawidłowo dopasowanymi. 
Materiał filtracyjny należy ułożyć w studni w myśl zasad podanych ponizej w punkcie 5.7 
Zasypanie wykopu wokół studni należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej. Do 
zasypania powinien być użyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń (p. torfu, darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypywanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [9] powinien 
być określony w SST. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu studni należy 
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia kręgów. 
5.7. Wykonanie warstwy filtracyjnej 
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, materiał 
filtracyjny powinien składać się z następujących warstw (od dołu ku górze): 
1. warstwa najniższa, położona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze żwiru grubego lub 
tłucznia 31,5 do 63 mm, 
2. warstwa pośrednia, w zależności od całkowitej grubości, z warstw żwiru od 16 do 31,5 
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mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm, 
3. warstwa najwyższa położona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubości 30 cm z 
piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu). 
Materiał filtracyjny należy układać warstwami grubości od 20 do 25 cm w stanie luźnym, 
które należy lekko ubić. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie z 
częstotliwością określona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inżyniera Kontraktu. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych dna wykopu, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoza z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa załozenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest: 
- 1m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia boisk sportowych, 
- 1 m3 wykopu, 
- obudowy pionowych ścian wykopów 1 m2, dla wykopów liniowych liczac obie przeciwległe sciany 
obudowy, dla wykopów obiektowych licząc wszystkie sciany obudowy, 
- 1 m3 podsypki, osypki, zasypu zużytego materiału, 
- 1 m3 odwozu nadmiaru ziemi na odległość do 5 km, 
- 1mb rury dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi rury; długość zwężki 
należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, całkowita długość przewodów przy 
badaniach przyłącza na szczelność powinna stanowić suma długości przewodów kanalizacji 
deszczowej, 
- 1 kpl. elementów instalacji, 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Po 
przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającymi 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiory robót instalacji 
rurowych powinny następować w różnych fazach wykonywania robót. 
8.1.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, 
jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne 
należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
- wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka) 
- wykonanie wykopu; w przypadku odcinka poziomego 
zgodność kierunku wykopu z 
projektowanym spadkiem. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 
wykonania instalacji. 
8.2. Odbiór techniczny częściowy 
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Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór robót zanikających 
obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
woda gruntowa i z opadów atmosferycznych, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotność), 
- szczelności ścianek obudowy, 
- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- podłoga wzmocnionego, w tym grubości 
w przypadku jego wykonania, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- ułożenia przewodu na podsypce, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltracje, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badan odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizacje części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badan odbiorczych. W przypadku 
negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
częściowego. 
8.3. Odbiór końcowy 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji, 
- dokonano badan odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na 
poprawność eksploatacji przyłącza deszczowego. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 
na budowę i przepisami, 
- obmiary powykonawcze, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
- protokoły wykonanych badan odbiorczych, 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalacje, 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
- instrukcje obsługi instalacji, 
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Odbiór końcowy kończy sie protokolarnym przejęciem instalacji do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien 
zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny instalacji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawniaja sie w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. Odbiory robót instalacji rurowych powinny 
następować w różnych fazach wykonywania robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ogólnymi ustaleniami dotyczącymi podstawy płatności oraz z warunkami SIWZ. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 
- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie, 
- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania, 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu, 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
- PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia, 
- PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciezkiego), 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie, 
- BN-62/6738-03,04,07 B e ton hydrotechniczny, 
- PN-B-10729 Kanalizacja 
studzienki kanalizacyjne, 
- PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe, 
- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

- PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. 
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SST-11 MONTAŻ SCHODÓW STALOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dot. montażu schodów stalowych. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie 
przetargowym. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Schody stalowe zaprojektowano jako jednobiegowe 
Konstrukcja schodów stalowa, belkowo słupowa z balustradami, wymiary elementów wg projektu. 
Długość spoczników 1,5m, szerokość biegów schodowych 1,2m w świetle 
miedzy balustradami. Stopnie ażurowe, ze względu na opady śniegu 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
3.2 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.3 Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na 
izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4. 
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 
budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 
Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz 
metoda montażu zostały zaakceptowane. 
Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż 
można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, 
powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace 
wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane 
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami 
rzemiosła technicznego. 



52 

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na 
plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu 
takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób 
ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich 
grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy 
nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. 
W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy 
tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre 
krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie 
oczyszcić szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 
wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 
wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że 
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, 
odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni 
wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach 
śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościch 
winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz 
zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy 
niż 0,3). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o 
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu 
budowy, zgodnie z normami. 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1 Montaż elementów stalowych 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium 
montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy 
tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub 
trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym 
nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą 
przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
- odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 
- odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 
- strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm 
- wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm 
- odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 
Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 
widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
- 5% – dla spoin czołowych 
- 10% – dla pozostałych. 
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Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną, oraz wymaganiami ST. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest T . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokół z nadań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań ST. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- montaż całej konstrukcji stalowej, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 


