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Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia występujących w SSTWiORB
materiałów są przykładowe, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów
o parametrach nie gorszych niż podane w SSTWiORB tj. spełniających wymagania techniczne,
funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak materiały wskazane w SSTWiORB lub lepsze.
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ST-B 1. Wymagania ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
wprowadził do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich
standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
z tym, że dla robót drogowych została opracowana oddzielna ST wymagania ogólne.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
– dostarczoną przez Zamawiającego,
– sporządzoną przez Wykonawcę.
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki 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 lub opuszczeń 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 SST. Wielkości określone w
dokumentacji projektowej i w SST 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 dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. 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
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będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 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,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
– możliwością powstania pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 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.
1.4.7. 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.
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 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.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
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ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
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 SST w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków
umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
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. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 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.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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 SST, 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, SST 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 SST 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.
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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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
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 właściwy zarząd 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
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.
5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.1.4. 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.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien
zawierać:
– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
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6.2. 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 projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w SST. 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 pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 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 w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
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 SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub 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, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
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 SST 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 SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– 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 dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[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 SST.
[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 w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
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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 dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 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 kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.
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.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
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
dziennika 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, SST 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. Odbiorowi częściowemu
podlegają:
a) roboty zanikające oraz ulegające zakryciu,
b) etapy/elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym
załącznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno – montażowe, jeżeli warunki wykonania i odbioru robót przewidują ich
odbiór techniczny.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót
nastąpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu 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 wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
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 SST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą
obejmować:
a) 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,
b) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
c) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– 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 (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
10.3. 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.
–

ST-B 2. Rozbiórki
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
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 rozbiórek występujących w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
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3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4.

Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
–
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
–
zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami
fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce
składowania.
(4) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
(5) Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym
warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.
(6) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.
6.

Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.

7.

Obmiar robót
Jednostki obmiarowe – wg przedmiaru

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

ST-B 3. Roboty ziemne
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 robót wchodzą:
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- Wykopy.
- Podkłady
- Zasypki.
- Transport gruntu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Do wykonania robót wykopów materiały nie występują.
2.3. Do wykonania podkładu podposadzkowego należy stosować piasek zwykły.
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych
itp.
Zasypki za mury oporowe:
–
max. średnica ziaren d<120 mm,
–
wskaźnik różnoziarnistości U>5,
–
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
–
zawartość części organicznych I<2%,
–
odporność na rozpad <5%.
3.

Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.

Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
–
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania
niekorzystnych czynników.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem
celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie
warstwami grubości 25 cm.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną
warstwą.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
(3) 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.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js =
0,95 wg próby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6.

Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
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zgodność wykonania robót z dokumentacją
prawidłowość wytyczenie robót w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podłożu
wymiary wykopów
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
–
przygotowanie podłoża
–
materiał użyty na podkład
–
grubość i równomierność warstw podkładu
–
sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
–
stan wykopu przed zasypaniem
–
materiały do zasypki
–
grubość i równomierność warstw zasypki
–
sposób i jakość zagęszczenia.
–
–
–
–
–
–

7.

Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
3
– wykopy – [m ]
3
– podkłady i nasypy – [m ]
3
– zasypki – [m ]
3
– transport gruntu – [m ] z uwzględnieniem odległości transportu.

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

Podstawa płatności
3
– Wykopy – płaci się za m gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
–
wyznaczenie zarysu wykopu,
–
odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
–
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
3
– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
–
dostarczenie materiału
–
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
3
– Zasypki – płaci się za m zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
–
dostarczenie materiałów
–
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
3
Transport gruntu – płaci się za m wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem
odległości transportu.
Cena obejmuje:
–
załadowanie gruntu na środki transportu
–
przewóz na wskazaną odległość
–
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
–
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Podłoża kolejowe.
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
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PN-EN 10248-2:1999

Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje
kształtów i wymiarów.

ST-B 4. Zagospodarowanie terenu i wyposażenie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem parku.
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 zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie terenu.
Chodniki i place z nawierzchni mineralnych
Zieleń i nasadzenia
Wyposażenie parku
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
2.1. Tłuczeń- kruszywo łamane zwykłe
- wielkości ziarn 0-31,5 mm
2.2. Warstwa nawierzchniowa 0/8 mm
- nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona do tosowania
zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, ścieżki rowerowe, edukacyjne i leśne, place
zabaw, obiekty sportowe, tory do boule, pola golfowe oraz siłownie na świeżym powietrzu
nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów zabaw,
pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.
Składniki:
Czysty materiał budowlany z wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień naturalny, łupki
wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące. Jest całkowicie przyjazny dla środowiska i
podlega ustawicznej kontroli jakości.
Właściwości:
Materiał nie kruszy się i nie pyli, jest odpornyna działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych
oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest niebrudzący. Nadaje się
na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.
Dane techniczne:
posiada grubość ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m3
2.3. Warstwa dynamiczna 0/16 mm
stosowany jest jako warstwa dynamiczna między warstwą nośną a nawierzchnią.
Znacznie zwiększa długoletnią obciążalność ścieżek związanych wodą. Ponadto zamyka lukę w
stopniowaniu ziarnistości od warstwy nośnej do warstwy nawierzchniowej.
Nadaje się zwłaszcza do ponownego profilowania rozjechanych ścieżek.
Składniki:
jest naturalnym materiałem budowlanym składającym się z wielu wysokiej jakości surowców, jak
grysy, spoisty żwir specjalny i miał kamienny.
Jest całkowicie przyjazny dla środowiska naturalnego i znajduje się pod stałą kontrolą jakości.
Właściwości:
jest stabilny pod kątem ziarnistości, odporny na warunki atmosferyczne i łatwy w obróbce. Posiada
wysoką wytrzymałość na ścinanie połączoną z dobrym odprowadzaniem wody.
Dane techniczne:
spełnia wymagania normy DIN 18035-5 i produkowany jest w zakresie wielkości ziaren 0–8 lub 0–16
mm.
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3

Zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 g/cm .
2.4. Kostka betonowa:
PARAMETRY TECHNICZNE
Zgodność z normą
Waga [kg/m2] lub [kg/szt]
Wymiar poszczególnych elementów
Faza
Rodzaj powierzchni stempla
Struktura betonu
Sposób obróbki
Klasa betonu
Wytrzymałość charakterystyczna na
rozciąganie
przy rozłupywaniu [MPa]
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie
[Mpa]
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]
Odporność na warunki atmosferyczne
Odporność na ścieranie
Nasiąkliwość [%]
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki
[mm]
Wymiary nominalne - przekątne [mm]
Odporność na poślizg/poślizgnięcie
Trwałość
Reakcja na ogień

PN-EN 1339:2003/AC:2006
135/180
wg katalogu producenta
nie dotyczy
powierzchnia płaska
jednorodna
nie dotyczy
wg katalogu producenta
≥3,6

nie dotyczy

nie dotyczy
klasa 3 ozn. D
klasa 4 ozn. I
≤6
długość
szerokość
Grubość
±2
±2
±3
nie dotyczy
zadawalająca
zadawalająca
A1
kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni
drogowych
dla ruchu lekkiego, w tym do nawierzchni placów,
parkingów
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)
i podjazdów dla samochodów osobowych, do ciągów
ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w
zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry
techniczne wyrobu są wystarczające
UWAGI
nie dotyczy
2.5. Krawężnik betonowy 15x30 cm,
2.6. Krawężnik betonowy 12x25 cm,
2.7. Obrzeże betonowe 20x6 cm,
2.8. Piasek - kruszywo naturalne
-o wielkości ziarn do 2 mm.
2.9. Ogrodzenie:
Ogrodzenie panelowe - panel z drutu ocynkowanego śr. 5 mm o oczkach 50x200 mm dł. paneli ok 250
cm wysokość 200 cm montowane na słupkach stalowych 60x40x2 mm obsadzonych w gruncie i
obetonowanych
2.10. Ławki parkowe
Gabaryty ławek o długości 180cm, szerokości 42cm i wysokości 68cm. Podstawa ławek to odlew
żeliwny z otworami montażowymi malowany tradycyjnie w kolorze grafitowym lub czarnym.
Montowany do fundamentu betonowego wg instrukcji montażu producenta. Siedzisko wykonane z
listew z drewna iglastego w kolorze palisandru (kolor dobrać do istniejącej kolorystyki elementów
małej architektury). W ogrodzeniu zamontować furtkę w ramie stalowej z wypełnieniem panelem
ogrodzeniowym. Furtkę wyposażyć w zamek patentowy
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2.11. Ławki parkowa okalająca
o rzucie koła ustawioną wokół drzewa

montaż
•
ławka posiada fundament betonowy do wkopania;
• listwy drewniane przykręcić do uchwytów za pomocą ocynkowanych śrub zamkowych z
posadzeniem 6x6;
• przykręcić fundamenty betonowe za pomocą śrub 12x25 wkręcanych w tuleje metalowe
osadzone
• w fundamencie;
• wykonać w podłożu zagłębienia do zakotwienia;
• ustawić ławkę i wypoziomować siedzisko wzdłuż i w poprzek;
•
zasypać otwory gruzem i ziemią, ubijając warstwami
2.12. Kosze na śmieci
Przymocowane na stałe do podłoża zgodnie z instrukcją producenta. Kosze należy dobrać
stylistycznie do ławek

Montaż zgodnie z instrukcja producenta.
1. wykonać w podłożu zagłębienie do zakotwienia;
2. wkręcić kotwę (pręt ø8/ M12) w podstawę kosza;
3. zalać otwór mieszanką betonową;
4. ustawić kosz;
5. włożyć do kosza pojemnik z popielniczką.
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2.12. Kładka prefabrykowana wraz z balustradami
Kładka prefabrykowana dostarczana przez koncesjonowana firmę wraz z niezbędną dokumentacją i
certyfikatami. Kładka montowana na istniejącym mostku i fundamentach. Mostek typu kładka
wykonany ze stali cynkowanej i lakierowanej na kolor czarny
Posadzka mostku wykonana z drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem

Montaż zgodnie z instrukcja producenta.

3.

Sprzęt
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Nawierzchnia mineralna
Prace należy rozpocząć od robót geodezyjno-pomiarowych, wytyczając w terenie usytuowanie i
wysokość konstrukcji nawierzchni, wyznaczając górny poziom nawierzchni. Określone w projekcie
punkty muszą być oznaczone poprzez wbicie w teren kołków lub metalowych szpilek, na których
zaznacza się poziom, na jakim ma znajdować się nawierzchnia. Przez punkty zaznaczone na kołkach
lub szpilkach metalowych przeciąga się żyłkę lub linkę, która wyznacza górną krawędź oporników.
Na powierzchni wytyczonej wg projektu wykopuje się ziemię – usunięcie humusu i gruntu rodzimego
powinno nastąpić do głębokości określonej ilością i grubością warstw podbudowy. Warstwę gruntu
należy dokładnie oczyścić z korzeni rosnących tam roślin.
Należy zdemontować istniejące nawierzchnie –wraz z podbudową. Wyrównanie i wyprofilowanie
terenu.
Po procesie korytowania oraz ukształtowaniu powierzchni zgodnie z niweletą alei, należy wyrównać
powierzchnię gruntu rodzimego stosując pospółkę lub gruboziarnisty piasek - gr. warstwy 5cm –
warstwę zagęścić. Wykonać w gruncie naturalnym docelowe spadki odpowiednim wyprofilowaniu
spadku poprzecznego 2-3%, spadku podłużnego 0,5% oraz przechyłki na łukach i linie odwadniające
nawierzchni.
Warstwa podbudowy - konstrukcyjno-odsączająca składająca się z grysu, tłucznia o uziarnieniu:
od 0 do 31,5 mm i grubości warstwy do12 cm.
Wykonanie obramowania nawierzchni z betonowych obrzeży o gr. 6cm, układane w poziomie
posadzki. Betonowe elementy obrzegowujące zabudowuje się na fundamencie z półsuchego
betonu.
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W następnej kolejności należy wykonać warstwę dynamiczną gr. 5cm o uziarnieniu: od 0 do 16
mm, następnie warstwę nawierzchniową o uziarnieniu: od 0 do 8 mm gr 3 cm.
Bardzo ważne jest właściwe wykonanie podbudowy, aby zapobiec zapadaniu się nawierzchni czy
powstawaniu nierówności.
Uwaga:
Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może
zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku
z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach
należy użyć ubijaka ręcznego.
Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona
jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.
- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.
- Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia
poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%.
Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.
- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.
- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.
- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki
temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.
- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.
- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.
- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić
nawierzchnię.
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych
(słońce – deszcz – słońce itd.)
- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury
zamarzania.
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy:
- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm,
- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować.
Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego
użytkowania dwa razy w roku:
- lekkie poluzowanie za pomocą grabi,
- w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką wilgotność,
- powierzchnię przewalcować.
5.2. Nawierzchnia z kostki
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać profilowanie terenu przy użyciu żwiru z
rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem
szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Następnie wykonać warstwy podbudowy z
zagęszczeniem do Is=0,98 tłuczeń 0-31,5 mm gr. 20 cm oraz podsypka cementowo-piaskowa.
Kostkę betonową układać zastosowaniem kostek specjalnych, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

5.3. Ogrodzenie
Montaż:
wykopanie dołków pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
- osadzenie słupków stalowych z rur i zabetonowanie fundamentów,
- mocowanie siatki do słupków,
5.4. Elementy małej architektury i wyposażenia
Elementy małej architektury i wyposażenia montować wg wytycznych producentów.

6.

Kontrola jakości
Sprawdzeniu podlega:
–
przygotowanie podłoża
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–
–
–
–
–

materiał użyty na podkład
grubość i równomierność warstw
sposób i jakość zagęszczenia
jakość dostarczonych materiałów
prawidłowość wykonania

7.

Obmiar robót
Jednostki obmiaru wg przedmiaru:

8.

Odbiór robót
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu

10. Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

Beton.
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości
objętości.
PN-EN 196-6:1997
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000
Cement portlandzki.
PN-88/B-32250
Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-85/B-04500
Zaprawy
budowlane.
Badania
cech
fizycznych
i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998
Emalie chlorokauczukowe.
PN-80/M-02138
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
Karty techniczne elementów prefabrykowanych

ST-B 5. Roboty pokrywcze
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
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 pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach budynku tzn.:
• Pokrycie dachu blachą powlekaną na rąbek stojący
• Obróbki blacharskie
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
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2.1. Mata strukturalna o gramaturze min 490g/m2 pod pokrycie blachą
2.2. Blacha powlekana – grub. min. 0.55 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]
3.

Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
•
Pokrycia i obróbki z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie
niższej od –5°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
2
–
dla pokrycia dachu – m pokrytej powierzchni,
–
dla obróbek blacharskich – 1 m2
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
•
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
•
sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
•
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
–
podłoża
–
jakości zastosowanych materiałów,
–
dokładności wykonania pokrycia,
–
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
•
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

22

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
–
dokumentacja techniczna,
–
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
–
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
–
protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z blachy obróbek blacharskich powinien obejmować:
•
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
•
sprawdzenie mocowania elementów do podłoża,
9.

Podstawa płatności
2
Płaci się za ustaloną ilość m pokrycia dachowego z przygotowaniem podłoża i warstwy
wierzchniej.
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–
przygotowanie,
–
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
–
uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000
Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.
Badania.

ST-E 1. Oświetlenie zewnętrzne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru instalacji oświetlenia zewnętrznego
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 montażu instalacji oświetlenia zewnętrznego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
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2.

Materiały
Materiały do wykonania oświetlenia terenu określa dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestatu , powinny być zaopatrzone w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora.
- Oprawa parkowa LED 43W
• stopień ochrony: IP65
• klasa izolacji: II
• napięcie zasilania: 120-277 V AC, 50/60 Hz
• źródło światła: CREE LMH2
• materiał: korpus – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, klosz – mrożony
cylindryczny Ø200 mm (PMMA), daszek – ukształtowana blacha aluminiowa
• kolor: czarny (• sposób montażu: tylko w górę
• przystosowana do pracy w temperaturze od -40 st C do +55 st C
• temperatura barwowa światła – 3500 K
• współczynnik oddawania barw CRI – >90
• moc całkowita oprawy – 43W
• efektywność świetlna oprawy – 74 lm/W
• strumień świetlny oprawy – 3200 lm
- Słup parkowy
•
•
•
•
•
•

wysokość słupa H - 3,5m
grubość ścianki słupa - 3,0mm
oprawy do montażu bezpośrednio na słupie oprawy z mocowaniem Ø60
typ fundamentu - B-51
kolor – czarny
powierzchnia: aluminium szlifowane

- Oprawa doziemna LED 28W
•
•
•
•
•
•
•

korpus wykonany z odlewu wysokociśnieniowego aluminium
osłona z szkła hartowanego o grubości 10mm
pierścień zewnętrzny ze stali nierdzewnej
źródło światła ledowy 28W
regulacja reflektora +/-20st
strumień świetlny oprawy – 3000 lm
średnica oprawy – fi 270mm

3.

Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnym, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. W
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Przed
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przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca ma
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca odpowiada za
ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Podczas
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru
ostatecznego.
5.2 Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane
zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN- 83/8836-02. Wykopy pod słupy
oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z
dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, należy powierzchnie
terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do
wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń
(np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm
i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarka wibracyjna. Wskaźnik zagęszczenia gruntu
powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 . Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób
aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po
zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu.
5.3 Montaż fundamentów prefabrykowanych
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego
fundamentu dostarczonego przez producenta. Fundament powinien być ustawiany na 10 cm
warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego żwiru
spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do
której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalna tolerancja rzędnej
posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ±
10 cm.
5.4 Montaż słupów
Słupy należy ustawiać w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Spód słupa
powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubości min. 10 cm.
Głębokość posadowienia słupa oraz typ ustoju należy wykonać według dokumentacji projektowej.
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości
słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20
cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.5 Montaż opraw
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Montaż opraw na bezpośrednio na głowicy słupa należy wykonywać przy pomocy samochodu z
balkonem. Każda oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej
działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim
wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy stosować przewody o izolacji
2
wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm . Ilość przewodów
zależna jest od ilości opraw. Oprawy należy mocować na głowicach słupów w sposób wskazany
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w
położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego
położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
5.6 Układanie kabli
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli
powinno być zgodne z norma PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia
przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie
mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać
na głębokości 0,5 m dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem
również 10 cm warstwa piasku, a następnie warstwa gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15
cm. Pod chodnikami kabel oświetleniowy układać w ziemi w wykopie na głębokości 0.5m. Jako
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
należy układać folie koloru niebieskiego. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0.5 mm i
szerokość 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel
należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed
przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli
z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych
metoda wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym
skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki
identyfikacyjne. Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2- metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy
pomierzyć rezystancje izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie
mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Mohm/m.
5.7 Montaż szafy oświetleniowej
Montaż szafy oświetleniowej należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez
producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i
kolejności wykonywanych robót.
5.8 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej wykonać jako
samoczynne wyłączenie zasilania. Jest to uzależnione od warunków technicznych przyłączenie
wydanych przez zakład energetyczny.
6.

Kontrola jakości robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości Używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
– badanie dostaw materiałów,
– kontrolę prawidłowości wykonania robót,
– ocenę jakości i estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.

7.

Obmiar robót
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8.

Odbiór robót
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć
inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności :
– dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.
– protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych
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– dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu.
8.1 Odbiór częściowy
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. Kontrola ta
obejmuje :
– sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich
zakryciem
– sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem
8.2 Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien :
– przygotować dokumentację powykonawczą
– przygotować komplet protokółów badań
– sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót
– przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN – 86/E – 05003/0 – ochrona
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne )
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna :
– zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
– zbadać dostarczone przez wytwórcę ( dostawcę ) świadectwa jakości elementów i materiałów
oraz je zaakceptować
– zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz
zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań
– przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z
dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia
– sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych
zaleceń.
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

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i
normami oraz regułami sztuki budowlanej takimi jak:
•

Polska Norma PN-IEC 60364

•
•
•
•

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V Instalacje elektryczne
Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych
Prawo Budowlane
Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Odpowiednie aprobaty

•

•
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