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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 00 – WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST – nazwa zadania inwestycyjnego
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót dla zadania: " Projekt elementów małej architektury – placu zabaw zlokalizowanego w Ustroniu
na działce nr 3569/71 obręb Ustroń”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
Przedmiotowa specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branży architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, drogowej.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi (STWIORB):
SST-01 Roboty ziemne
SST-02 Beton
SST-03 Izolacje
SST-04 Ślusarka
SST-05 Nawierzchnie
SST-06 Mała architektura
SST-07 Zieleń
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacją techniczną (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Szczegółowe specyfikacje techniczne obejmują roboty: budowlane, drogowe.
Zakres prac:
- roboty pomiarowe, wytyczenie obiektów,
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych na projektowanych nawierzchniach bezpiecznych (matach
przerostowych,
- dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, tablica regulaminowa),
- wykonanie ogrodzenia panelowego,
- wykonanie utwardzonego dojścia wraz z schodami terenowymi,
- zakładanie trawników wraz z humusowaniem,
-uporządkowanie terenu wokół prowadzonych prac.
Zakres prac określony w szczegółowych specyfikacjach ma zawierać wywóz ziemi zanieczyszczonej
i złomu samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi na odległość do 10 km, wraz
z odpowiednimi opłatami.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

4

1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
1.4.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.6. teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.8. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalająca na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego
1.4.9. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy ,protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów ,a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu-także dziennik montażu.
1.4.10.dokumentacji powykonawczej-należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.11.aprobacie techniczne - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.12.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8 ustawy prawo budowlane.
1.4.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.14. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
z dnia 15 grudnia 200o r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5 ,poz. 42 z pózn.zm.).
1.4.15. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.16. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.17. drodze tymczasowej(montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania.,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.20. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.4.21.laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.22. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.23. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.24. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.26. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.27. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
1.4.28.ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych
1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.)
1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadające odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 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 znikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego
obiektu.
1.4.31. instrukcji technicznej obsługi(eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn ,określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. 1.4.32. istotnych wymagań – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
1.4.33. normach europejskich – 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.
1.4.34. przedmiarze 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.
1.4.35. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczanie lub gromadzeniu
ścieków, a także przejazdy ,ogrodzenia ,place postojowe i place pod śmietniki.
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1.4.36.robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.37. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz
słownika uzupełniającego.
1.4.38. zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona
w postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet STWIORB.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i STWIORB.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub STWIORB i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,
zapory, światła ostrzegawcze , sygnały , znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków ,dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu
publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy,
aż do zakończenia i odbioru robót. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy
będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy
z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca
odpowiednio oznakuje. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem
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w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach określonych przez
Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Tablica
informacyjna budowlana musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r.
poz.963 ). Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wypełnienia wymagań określonych
powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
b) podejmować wszelkie konieczne 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 własności społecznej, a wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
c) możliwością powstania pożaru.
Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać stosowne
zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego
wykorzystania lub określone w STWiORB zostaną wywiezione na składowisko Wykonawcy lub do
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca w celu usunięcia ww.
materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą
działalnością ( np. opłaty za wysypisko). Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do
okazania kart przekazania odpadów na rodzaj i ilość odpadów wynikającą z obmiarów robót.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego
działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót Wykonawca winien prowadzić
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roboty tak ,aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących
z terenem budowy.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy
i Wykonawca będzie odpowiadał z naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla
robót wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ). Podczas realizacji robót Wykonawca
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 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 umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego lub daty potwierdzenia
zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do momentu odbioru
ostatecznego. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający
stan wykonanych robót przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia i przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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 wykonywaniem robót.
Wszelkie straty ,koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 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.

2. Materiały
Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
winny być traktowane jako definicje standardu a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materiałów.
2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie
Wyroby budowlane muszą posiadać
- wyroby objęte normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną
powinny posiadać oznakowanie CE,
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- wyroby nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym
mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska
ocena techniczna, powinny posiadać oznakowanie znakiem budowlanym,
- deklarację właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r.
Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami), przepisach technicznych oraz aktualnie obowiązujących
normach.
2.2. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia ciągłych badań określonych w STWiORB w celu udokumentowania ,że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robót.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie ,że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione , to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy , w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału z odpowiednim wyprzedzeniem,
potrzebnym z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.6. Odbiór materiałów na budowie
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu
materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od
producenta atestu ( zaświadczenia o jakości ) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału,
zawierającego następujące dane:
- nazwę i adres producenta,
- datę i numer badania,
- oznaczenie wg Polskich Norm,
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.
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2.7 . Materiały z rozbiórki
Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zmawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do
segregacji materiałów z rozbiórek i w przypadku możliwości wykorzystania ich do dalszych robót do
ich odwozu na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiału z rozbiórek Wykonawca
zostaną wywiezione i zutylizowane na koszt Wykonawcy.

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
zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIORB
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody. W przypadku wykonywania robót z rusztowań - montaż rusztowań musi wykonać
przeszkolona brygada pracowników. Odbiór zmontowanego rusztowania musi być udokumentowany
w formie protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji. Rusztowanie musi spełniać wszystkie
wymogi określone w przepisach oraz normach.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych
wyrobów przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Materiał z rozbiórki może być
przewożony dowolnym środkiem transportu na składowisko wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane
materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób
nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwego zarządcę drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
-plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia(plan bioz),
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-projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robót zgodnie z umową;
- za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
- za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWIORB, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Dokumentacja projektowa ,specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Przekazane przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym do wyceny robót o wszelkie
pominięcia w przedmiarach robót występujących w dokumentacji projektowej nie zwalniają
Wykonawcy od ich wykonania w ramach Ceny umownej..
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykończeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB,
a
także
w
normach
i
wytycznych.
Przy
podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości , wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany
zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu prowadzenia robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w STWIORB, normach i wytycznych.. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do danych
dotyczących zapewnienia jakości. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowe. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobierania próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do
pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i STWIORB. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do czasu przejęcia robót przez
Zamawiającego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika bud. 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:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
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 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót;
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi;
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał;
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał;
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do zeszytu budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do zeszytu
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do zeszytu budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.6.2 Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w STWIORB i wpisuje się do rejestru obmiarów.
6.6.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
6.6.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy;
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
c) protokoły odbioru robót;
d) protokoły z narad i ustaleń;
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
f) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
g) Korespondencję na budowie.
6.6.5 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 nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z ustaleniami
z Zamawiającym, dokumentacją projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym
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przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami przedmiarowania robót opisanymi w poszczególnych
rozdziałach KNR. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru 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 ilości robót podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstotliwością określoną do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w umowie.
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami
skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla
danych robót nie wymagają tego inaczej objętości wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez
średni przekrój. Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami STWIORB.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. 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 pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
STWIORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie ,zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5 Czas prowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych;
c) odbiorowi częściowemu;
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi;
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
zeszytu budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez
producenta. Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić
pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości’ wystawionych przez producenta oraz
zaświadczeń Wykonawcy z kontroli jakości elementów., stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi. Z dokonanego
odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzenia odbioru końcowego
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) ,wartości oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość od odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na pisie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robót,
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
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1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB,
8. deklaracje właściwości użytkowych/zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWIORB, atesty jakościowe wbudowanych
materiałów,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
12. oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa Budowlanego ),
13. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokument odbioru.
W przypadku, gdy w ocenie komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi
i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIORB i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
10.1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji:
- geodezyjne wytyczania i inwentaryzacja powykonawcza,
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- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenia ścieków,
- zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,
- zabezpieczenie istniejących drzew,
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót
realizowanych przez Wykonawcę,
- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru,
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały ,sprzęt ,urządzenia, narzędzia, skarpy
wykopów itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków
atmosferycznych ,
- ustawienie, trzymanie i usunięcie urządzeń poza plac budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych
wskutek tego transportu,
- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót,
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,
- wykonanie niezbędnych badan laboratoryjnych
- wykonanie niezbędnego oznakowania miejsca prowadzenia robót,
- ogrodzenie terenu prac budowlanych od dostępu osób postronnych,
- inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.
10.2 Rozliczenie prac towarzyszących i robót tymczasowych
Koszty wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych winny być uwzględnione w określonych
pozycjach Przedmiaru Robót.
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z
podstawą płatności) koszty tych robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w
zakresie robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie
Kontraktu

11. Przepisy związane
11.1. Ustawy
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz. 215).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219).
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. nr 204, poz. 470).
 Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r
11.2. Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym,
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie,
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z póź. zm.
11.3. Inne dokumenty i instrukcje
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydawca OWEOB Promocja Sp.,.
z o.o., Warszawa 2005.
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01 – ROBOTY ZIEMNE

Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych.
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. Zakres robót objętych SST
Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych prac
wchodzą;
-wykopy pod: fundamenty słupków ogrodzenia,
- wykopy pod fundamenty elementów małej architektury,
- wykopy pod konstrukcję projektowanego dojścia z kruszywa,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- badanie nośności gruntu rodzimego,
- zasypki,
- transport gruntu,
- koszt utylizacji ziemi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 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.
2. Materiały
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste
o następujących właściwościach: dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie
mniejszym niż 4 (Żwiry), „U” nie mniejszym niż 5 (pospółki i piaski).
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
składowisko.
3. Sprzęt.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu
dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomierni na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inspektora Nadzoru Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu
wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktów załamania. Wykopy powinny być prowadzone bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczeń.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopów powinno być
wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem
zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
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Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: -0,25 m -przy
stosowaniu ubijaków ręcznych,
-0,50-1,00 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami,
-0,40m -przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,97 wg próby
normalnej Proctora.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi
w p.10.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano SST-00.
Jednostkami obmiarowymi jest :m3 lub m2
8. Odbiór robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00.
Wszystkie roboty objęte SST-02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Wykopy płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów,
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02 – BETON

Kody CPV:
45262300-4- Betonowanie
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1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót betoniarskich - fundamentów pod ogrodzenie i elementy malej architektury.
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. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-00.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. Składniki
mieszanki betonowej :
- cement portlandzki - powinien być stosowany cement spełniający wymagania PN-EN 197-1,
-kruszywo mineralne - poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie
składowane, na umocnionym i czystym pod łożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa
grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%,
a nadziarna 10%. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
- woda- do przygotowania mieszanki betonowej stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN 1008- 1.
Stal zbrojeniowa – stal żebrowana klasy AIIIN,
Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania:
-mrozoodporność-ubytek masy nie większy od 5%,spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150),badanie wg normy PN-B-06250,
-wskaźnik wodno-cementowy (w/c)-ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania sprzętu podano w SST-00. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo
legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy
stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od

24

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej ,o częstotliwości 6000
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w SST-00.
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami. Ilość
gruszek należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu ,czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
-90 minut- przy temperaturze + 15 stopni C,
-70 minut - przy temperaturze + 20 stopni C,
-30 minut -przy temperaturze +30 stopni C.
5.Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie
z wymaganiami norm PN-EN-206-1 i PN-EN 13670.
Montaż zbrojenia:
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można
wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego
powinna wynosić co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów
należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.
Betonowanie:
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu ,który może zapewnić żądane w SST wymagania.
Mieszanki betonowej 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 wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). Przy
wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego
przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub
po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 stopni C to czas
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. Na wykonawcy
spoczywa obowiązek zapewnienia badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1 oraz
gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania
zaleca się przykrycie powierzchni betonowej lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi
odparowaniu widy z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy
temperaturze wyższej niż +5 stopni C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia + 15 stopni C i wyższej
beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy , a następne
dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania
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normy PN-EN 1008- 1. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co
najmniej 15 MPa.
Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe ,czyste i odwodnione. Beton winien
być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych
wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00.Kontrola jakości wykonania
betonów polega nas sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie określonej
w obowiązującej normie. Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,
a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą
pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie
wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym ni ż od 28 dni.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano SST-00. Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3
wykonanej konstrukcji i 1 m3 wykonanego betonu.
8. Odbiór robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00.
Wszystkie roboty objęte SST-04.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
podanych wyżej.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy związane
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania próbek.
PN-EN 932-2 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 2: Metody pomniejszania próbek
laboratoryjnych.
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.
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PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i
wzorcowanie.
PN-EN 932-6: Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 6: Definicje powtarzalności i
odtwarzalności.
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego
PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego
-Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych.
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości.
PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren Wskaźnik kształtu.
PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej
zawartości
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości powierzchni
- Wskaźnik przepływu kruszyw.
PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczenie zawartości muszli Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych.
PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych
cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego.
PN-EN 933-9: Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena zawartości drobnych
cząstek -Badanie błękitem metylenowym.
PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych
cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
PN-EN 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03 – IZOLACJE

Kody CPV:
45320000-6 Roboty izolacyjne

28

1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej fundamentów pod ogrodzenie i elementy
małej architektury.
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. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ,ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.. Materiały
Ogólne wymagania materiałów podano w SST-00.
Zastosowane materiały:
- masy asfaltowe.
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane ,przechowywane i transportowane w sposób wskazany
w normach państwowych i świadectwach ITB.
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.
Roboty można wykorzystać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.
5.Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w
instrukcji producenta materia łów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej
temperatury powietrza i pod łoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie
wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C
wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi
temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki,
przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem,
stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie
izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.
Świeżą powłokę należy chronić przed deszczem i silnym promieniowaniem słonecznym. Izolację
należy chronić przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujące można nakładać dopiero po
całkowitym wyschnięciu warstwy izolacyjnej.
6.Kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST-00.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń
krawędzi izolacji),
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- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
- sprawdzenie szczelności izolacji,
- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-00.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. ilość robót określa się podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8.Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00. Roboty podlegają zasadom odbioru
robót zanikających.
9.Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10.Przepisy związane
PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów
podziemnych – Definicje i właściwości
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 04 – ŚLUSARKA

Kody CPV:
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu
i odbioru ogrodzenia .
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. Zakres robót objętych SST 01.02
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu ogrodzeń.
Zakres prac:
- wykonanie wykopów pod fundamenty
- wykonanie fundamentów ogrodzenia,
- montaż słupków w stopach fundamentowych,
- montaż ogrodzenia systemowego,
- montaż furtek.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-00.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia objętego niniejszą SST są:
- fundamenty betonowe z betonu klasy min C16/20,
- panel ogrodzeniowy (druty ocynkowane, powlekane proszkiem poliestrowym; słupki ocynkowane,
pokrywane proszkiem poliestrowym),
- elementy łączeniowe.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00. Do wykonania i montażu ogrodzenia, bram
i piłkochwytów może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.
5.Wykonanie robót
Po zniwelowaniu terenu, wykonujemy wykopy pod fundamenty do osadzenia słupków. Słupek należy
wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom SST03. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Słupki powinny stać pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny
mieć kapturki z PVC zabezpieczający górny otwór rury lub zaślepione (zaspawane) końcówki.
Montaż ogrodzeń powinna przeprowadzić firma przeszkolona przez dystrybutora systemu lub według
jego instrukcji montażu.
6. Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
- poprawność ustawienia słupków.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót są -mb. wykonanego ogrodzenia.
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8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy związane
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN -87/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 1--23:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli
PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 1:
Postanowienia ogólne
PN-EN 10245-2:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 2:
Drut powlekany PVC
PN-EN 10245-3:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 3:
Drut powlekany PE
PN-EN 10245-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 4:
Drut powlekany poliestrem
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 05 – NAWIERZCHNIE

Kody CPV:
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni
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. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nawierzchni:
- wykonanie nawierzchni z kruszywa (kliniec z kruszywem kamiennym),
- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na ławie betonowej z oporem.
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 Inżyniera.
2. Materiały
Ogólne
wymagania
dotyczące
materiałów
podano
w
SST-00.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji nawierzchni objętych niniejszą SST są:
- kruszywo kamienne 0-31,5 mm.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obramowań nawierzchni objętych niniejszą SST są:
- beton C16/20,
- obrzeże betonowe 30x8cm,
2.1 Kruszywo
Materiałem do wykonania podłoży z kruszywa kamiennego jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku
pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i
domieszek gliny. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy
układanej jednorazowo.
Kruszywo powinno spełniać wymagania według WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek
niezwiązanych w warstwie podbudowy zasadniczej.
2.2 Obrzeża betonowe
Obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00. Do wykonania nawierzchni może być użyty
dowolny sprzęt.
4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.
5. Wykonanie robót
5.1 Nawierzchnia z kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
nie mniejszego od 0,97 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-EN 13286-2.
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN-S-02205[8].
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki
równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości,
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mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy
osuszyć.
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować
aż do osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. Warstwę kruszywa niezwiązanego
należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Kruszywo o przewadze
ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami
ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki
płytowe, ubijaki mechaniczne itp. Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości
warstwy.
5.2 Obramowania nawierzchni
Obrzeża należy posadowić na ławie betonowej wykonanej na mokro. Ławę betonową z oporem
należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany
warstwami. Betonowanie należy wykonywać zgodnie z aktualnymi normami , przy czym należy
stosować minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową Ława
betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz
wtedy, gdy pod łoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu
mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania.
Obrzeża betonowe: spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Obrzeża gumowe: należy wykonać dodatkowo łączenie elementów między sobą poprzez karbowane
kołki montażowych, umieszczone w dwóch krawędziach każdego elementu.
6. Kontrola jakości
W trakcie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać ich
kopie Inspektorowi Nadzoru. Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.1 Obramowania nawierzchni
Kontrola ustawienia obrzeża, przy dopuszczalnych odchyleniach:
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
Roboty związane z wykonaniem ławy z betonu – zgodne z SSt-03
6.2 Nawierzchnia z kruszywa
Sprawdzeniu podlega (co najmniej 2 pomiary w różnych miejscach):
- szerokość warstwy- nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm;
- równość - nierówności warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04,
nierówności nie mogą przekraczać 20 mm;
- rzędne wysokościowe - odchylenia: +1 cm; -2 cm;
- grubość warstwy - zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm;
- zagęszczenie - wskaźnik zagęszczenia warstwy, określony wg PN-S-02205 nie powinien być mniejszy
od 0,97. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą PN-S-02205 [6], nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa
w czasie zagęszczenia należy badać według PN-EN 1097-5. Wilgotność kruszywa powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Obrzeża - i krawężniki -mb.
nawierzchnie - m2 nawierzchni
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8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy związane.
PN-EN 206-1Beton.
PN-EN
1008
Woda
zarobowa
do
betonu.
Specyfikacja
pobierania
próbek.
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-EN 1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań
PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań
EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości
upadku
PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 06 – MAŁA ARCHITEKTURA

Kody CPV:
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych wykonaniem placu zabaw:
-wykonanie nawierzchni z mat przerostowych,
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych,
- dostawa i montaż elementów małej architektury kosz na śmieci, ławki i tablicy z regulaminem.
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. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem
gotowych konstrukcji.
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 Inżyniera.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-00.
Wszystkie elementy zabawowe muszą zachować takie same parametry, wzory, taką samą
funkcjonalność, minimum takie wymiary ,minimum tą samą jakość materiałów jak w dokumentacji
projektowej .
2.1 Urządzenia zabawowe
Wszystkie urządzenia zabawowe - wyroby gotowe ,fabrycznie wykończone:
- bujak – 1 szt.,
- huśtawka wagowa – 1 szt.,
- huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.,
- huśtawka z zawiesiem bocianie gniazdo – 1 szt.
Urządzenia muszą posiadać certyfikaty na spełnianie normy PN-EN 1176.Nawierzchnie gumowe
muszą posiadać certyfikat na spełnienie PN-EN 1177. Infrastruktura towarzysząca typu ławki, kosze
musi posiadać deklaracje zgodności z normą PN-EN 1176.
Urządzenia do zabawy muszą spełniać następujące wymogi :
- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub i
zabezpieczeń)
- sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,
- wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z
odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,
- siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie z zewnętrzną osłoną,
-części stalowe ocynkowane ogniowo ,malowane proszkowo lub z stali nierdzewnej,
- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur.
Wszystkie zastosowane przez wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym pod względem:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość ,rodzaj i liczba elementów składowych),
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakoś tworzywa).
- parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.),
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość ,nietoksyczność ,zasięg strefy
bezpieczeństwa ,itp.,
- wyglądu (struktura, faktura ,barwa .proporcje elementów składowych).
39

Przyjęto zabudowanie urządzeń wg projektu. Możliwe jest zastosowanie urządzeń równoważnych
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Urządzenia
i zestawy zabawowe powinny być najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do
przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Zamawiający uzna takie urządzenia ,które będą spełniać te same funkcje ,co wymienione
w projekcie budowlanym i będą miały zbliżony wygląd.
2.2 Maty przerostowe
Ułożenie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe zostanie wykonane z mat
przerostowych o wielkości 100*150 cm. Grubość maty 22mm. Powierzchnia maty gumowej ma
formę odcisków pierścieni z otworami, umożliwiającymi swobodny wzrost trawy przez matę. Maty
gumowe powinny odpowiadać europejskim normom bezpieczeństwa EN 1177. Ich powierzchnia
składa się z połączonych ze sobą pierścieni , przez które może swobodnie wyrastać zielona trawa.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.
4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.
5. Wykonanie robót
5.1. Urządzenia zabawowe i elementy małej architektury
Montaż- wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe. rozplantowanie nadmiaru
ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.
5.2.Nawierzchnia z mat przerostowych
Maty należy układać na nawierzchni trawiastej ,piaszczystej lub żwirowej. Maty należy łączyć ze sobą
przy pomocy plastikowych łączników, zgodnie z wytycznymi producenta. Połączenia z istniejącymi
nawierzchniami wykonać na istniejącym poziomie. Nawierzchnie gumowe muszą być ułożone ze
spadkiem w kierunku projektowanych terenów zielonych, dla prawidłowego odprowadzenia wód
opadowych.
6. Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności
wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
element małej architektury –kpl..
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 07 – ZIELEŃ

Kody CPV:
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
trawników.
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. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem terenów zielonych:
-dowóz ziemi urodzajnej,
-ponowne ukształtowanie terenu,
- obsianie trawą.
1.4. Określenia podstawowe.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi wSST-00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-00.
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy,
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.
4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrównana,
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub
zagrabić,
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
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− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania
i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa.
5.2 Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć
pierwszą połowę października),
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku
wysianej trawy,
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych
porach roku:
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− grubości warstwy rozścielonej ziemi urodzajnej,
− ilości rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− gęstości zasiewu nasion,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m2 wykonania: trawników.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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