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1.0CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1 Nazwa ogólna: 

UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZYLEGŁEGO DO BUDYN KU 
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIERZCHNICY W CE LU 
UTWORZENIA MIEJSC POSTOJOWYCH DOJAZDU DLA NIEPEŁNOS PRAWNYCH 
ORAZ BUDOWA OGRODZENIA -I+II+III ETAP 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym obejmującym : 

          Roboty budowlane : 
            - Roboty rozbiórkowe 

            - Wykonanie nowego ogrodzenia i bram 
            - Roboty nawierzchniowe 
 
   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w 

szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ubezpieczenie budowy 
Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na 

budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków 

atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń 

przez osoby trzecie. 

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub 

wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i 

odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania 

na każde żądanie zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 

Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik 

budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze każdego tomu dokumentacji. Na 



 
STWiOR- PIERZCHNICA (nawierzchnie+ogrodzenie) 

 

Kielce  14.07.2014 4 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego 

robót.  

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą budowlana i geodezyjna, oraz 

wytyczenie budynku i  projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz 

projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są 

wymagane. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

1.d  Informacje o terenie budowy 
     Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

przedstawionym do zaakceptowania  przez  zamawiającego   projekcie   organizacji   placu   

zaplecza i robót oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, 

oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy . 

    Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie 

budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 

mu przez zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na 

wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić 

zamawiającego oraz właściciela o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez zamawiającego 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

• przekroczeniem norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony    środowiska    obciążają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie 

mogą być zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy.. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, 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. 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu 

nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

     Ogrodzenia 
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.   
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     Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg i chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

 

1.e Nazwy i kody robót budowlanych 
      Grupy robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę roboty ziemne 

45200000-8 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0 Roboty izolacyjne 

     Klasy robót: 
45111200-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu  

45200000-8 Roboty nawierzchniowe 

45300000-0 Roboty ogrodzeniowe 

Kategorie robót:  
        STB nr 1 
        45 Rozbiórki 

        45Wznoszenie ogrodzeń 

        45Roboty nawierzchniowe              
     1.f Określenia podstawowe 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji 

pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.  

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne 

do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

      Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela  

     Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

robót.  

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, 

projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. 

sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
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wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 

dokumentacji projektowej. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i pochodzących z 

rozbiórki dla robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 

zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody zamawiającego. 
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3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

warunkach umowy. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie 

posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony 

do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający 

ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 

 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 

bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia lub wyznaczenia robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

Współpraca zamawiającego i wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 

przez wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
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jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

wykonawca. 

Budynek czynny 
Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca 

musi tak zorganizować prace by umożliwi ć prawidłowe użytkowanie budynku w czasie trwania 

budowy oraz po jej zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę i muszą 

być zawarte w wynagrodzeniu wynikającym z oferty. 

 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Elementy kontroli jakości robót: 
1. Program zapewnienia jakości robót, 

2. Zasady kontroli jakości robót, 

3. Pobieranie próbek, 

4. Badania i pomiary, 

5. Certyfikaty i deklaracje, 

6. Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe 

lub inne procedury akceptowane przez zamawiającego.  

Certyfikaty i deklaracje  

      Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

•   certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

     Dokumenty budowy 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w 

formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą 

wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu 

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 

ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być 

przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 

przewidziany prawem. 

      Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

 

   7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Przedmiar robót 
Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz :  

Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą 

wpisane do rejestru obmiarów, jakikolwiek bład lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania oraz robót zanikających lub podlegających zakryciu  przed ich zakryciem. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca 

powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie 

lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiającego, który 

powiadamia o dacie odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala 

zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 

przyjętych wymagań zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję 

odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględnia 
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tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru należy sporządzić 

każdorazowo protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego 

przez zamawiającego min. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w 

warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania 

robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 

poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 

technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty 

kwalifikują się do odbioru, potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o 

dokumentację i specyfikacje. 

Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego 

wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

    - karty gwarancyjne, 

     Odbiór pogwarancyjny 
     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna 

leży po stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny 

wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

 

    9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
 

     Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
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Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

 

    10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r., Nr 80, poz. 717), 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami).  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, 

poz. 690), 

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 

162, poz. 1568), 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 

460 z późniejszymi zmianami), 

zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik 

Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 

rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 

r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003, 

Nr 52 poz. 452). 

 

      -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
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statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 

PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne.       

PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania. 

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania. 

PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. 
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ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

CPV 45111100-9 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. Roboty dotyczą  rozbiórek istniejącego ogrodzenia oraz nawierzchni 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Roboty dotyczą rozbiórek istniejącego ogrodzenia 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do robót wynikających z 
dokumentacji projektowej, wymagających usunięcia części lub całych elementów budynku. 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁASNOŚCI ROBÓT 
2.1. Przygotowanie rozbiórki 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 

poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki.Teren 

rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz 

zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności: 

2.2. Rozbiórka ręczna 
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie 

elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.. 

2.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od ogrodzenia i 

przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz.  

Rozbiórkę ścian można wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn. Mur z cegły pełnej (lub 

bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub bloczki) i spuszczając je 

rynną do gruzu.   

2.4. Wywóz gruzu z terenu budowy 
Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i 

asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność – 

zutylizowany.  

2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 

zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, 

aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
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Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia 

pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających 

części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.  

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego na budowie 
oraz, jeśli budynek podlega ochronie konserwatorskiej, przedstawiciel Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków. Sprzęt użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli 
okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub 
urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty fabryczne 
potwierdzające ten fakt. 
Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich 

obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. 

Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom 

przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 

Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyżej 4,5m, należy przemieszczać do poziomu terenu w 

nosidłach, wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą podziać uszkodzeń 

powodujących wydobywanie się gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę pojazdu dostosowaną 

do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia wymagane odrębnymi 

przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. 

Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, 

pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 

Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem 

dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego 

obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odpiąć lub zabezpieczyć instalacje 
elektryczne. zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową . 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace które należy skuć czy 
demontować 
6.2.1.   Wyniki  oględzin robót przeznaczonych do skucia powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót rozbiórkowych 
6.3.1.   Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność rozebranych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Ilość rozebranego ogrodzenia 
7.3. Ilość rozebranych elementów  
określa się ilośc rozbiórek  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
8.2. Odbiór rozbiórki 
powinien być dokonany przed przystąpieniem do następujących po nich pracach budowlanych. Odbiorowi 

podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiórkowych.  

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość rozbiórek na podstawie 
pomiaru objętości gruzu złożonego w pryzmach na terenie budowy przed wywozem. Cena podana w 
kosztorysie Wykonawcy obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów pomocniczych i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego, 
- roboty porządkowe po zakończeniu prac. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy i rozporządzenia: 
Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 

użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych … (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)  
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085)  
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
(2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 
112,poz.1206)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, 
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 
formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (2001.152.1737) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 
Ogrodzenie z przęseł metalowych typowych z bramami rozwieralnymi oraz przesuwną oraz furtką  na 

  cokole i słupach z cegły klinkierowej i fundamencie żelbetowym 

1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  

dotyczące 

wykonania i odbioru: 

- ogrodzenia z przęseł metalowych typowych 

- bram metalowych 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Zgodnie z dokumentacją podstawową. 

1.5. Określenia podstawowe 
Ogrodzenie metalowe typowe - ogrodzenie składa  się z przęseł metalowych typowych malowanych   

wspieraja się na słupkach metalowych i stalowych zakotwionych do fundamentów betonowych 

Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z  

definicjami 

podanymi w dokumentacji podstawowej. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie z dokumentacja podstawową 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Ogrodzenie składa  się z przęseł metalowych typowych malowanych   

wspieraja się na słupkach metalowych i stalowych zakotwionych do fundamentów betonowych 

zgodnie z normą EN-ISO 1491 [DIN 50976]. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej  

Jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji 

robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową. 

Strona 2 z 3 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod 

słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a   

gł.ok. 1,0-1,1m. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać fundamenty 

 zamontowac słupki ogrodzenia i bramowe a następnie dokonać podziału  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogrodzenia 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 

świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 

zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

prawidłowość wykonania dołów pod słupki 

poprawność ustawienia słupków 

prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia) 

rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 

zostaną przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. 

Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują 

odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej 

długości ogrodzenia, wyłączając bramę, dla której jednostka obmiarową jest 1 komplet. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  

Napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 

materiałów i robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

zastosowanych materiałów i robót w oparciu o wynik pomiarów i badań. 

Nawierzchnie 
Cena 1 m2 ogrodzenia obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych, 

ustawienie ogrodzenia metalowego 

uporządkowanie terenu, 

przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze 

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia 

wymagania i badania 

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
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ROBOTY BETONOWE 
CPV 45223500-1 
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1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem ław pod ogrodzenie oraz rdzeni słupków B20 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej [SST) 
stonowanej jako dokument przetargowy l kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 
1.1 
Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednia szczegółowa specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślania, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
-  zamówienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni 
-  wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,             . • 
-   układaniem l zagęszczaniem mieszanki betonowej 
-   pielęgnacją betonu, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podano w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogólne' a także podanymi poniżej: 
Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy- 
mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito  o oczkach  kwadratowych 2 mm, 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która, zdolna jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym, 
Stopień wodoszczelności  symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działania mrozu.  
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B30 klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana, betonu na ściskanie R - wytrzymałoś z 9 5-proc, prawdopodobieństwem 
uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm i wykonanych i  
przechowywanych i badanych zgodnie i normą PN-B-06250, 
1,5, Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, ST l poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotyczące robót podano 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1,5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycząca materiałów, Ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkc 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zależności od  klasy betonu 
2,2 Beton B20 na stopień  
-Beton do konstrucrukcji obiektów kubaturowych i inźynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
-  nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350, 
-  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-OG250, 
-  wodoszczeloność-większa od O.SMPafWo), 
- wskaźnik wodno-cementowy (wc) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą FN'B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
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ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania prze; wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Konsystencja mieszanek betonowch powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu, 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
 - metoda VeBe, 
-  metoda Stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy zawożoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie FN-
B-06250 
nie mogą przekraczać: 
-  ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 
konsystencji plastyczne  dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dwufazowego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno śle odbywać 
wyłącznie w- betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wól napadowych}. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek . 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory  
 
4. TRANSPORT 
'Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 5000000-7 Wymagania 
ogólne" pkc4. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby upewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie l układanie  mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT   -                                                             
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 4S000000-7 ..Wymagania ogólne" pkc5. 
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji l harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.1, Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu l dokumentacji konsystencji zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru obejmującej 
-  wybór składników betonu, 
-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
-  sposób transportu mieszanki betonowej, 
-  kolejność  i sposób betonowania 
-  wskazanie przerw roboczych l sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób pielęgnacji betonu, 
-  warunki rozformowania konstrukcji deskowania), 
--  zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
Wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowania, a w szczególności: 
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp„ 
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych r projektem, 
-  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 
przygotowanie powierzchni 1-ietonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
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warstw izolacyjnych, Itp., 
-  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków , rur lep.), 
-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Pobory betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1 PN-B-0625ł. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizorownym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być wagowe a dokładnością-±2% - przy dozowaniu 
cementu i wody. 
-  ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mleć aktualna świadectwo legalizacji- 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W' 
przypadku, gdy wysokość ra jeść większa, należy mieszankę podawać za pomocą, rynny zsypowej do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m) 
\V wyjątkowych przypadkach dopuszcza śle betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnieniu temperatury mieszanki betonowej +20<'C w chwil] układania l 
zabezpieczenia uformowanego elementu  co najmniej 7 dni, Temperatura mieszanki baronowej w chwil 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
szej niż +5C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację betonu l 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia 10C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co ; 3 razy na dobę, 
Woda stosowana do polewania. betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32350. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  przynajmniej do 
Chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej15 MPa, 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązuj następujące wymagania 
-  wszystkie betonowo powierzchnie muszą być gładkie l równe, bez wybrzuszeń ponad powierzchnię 
-   pęknięcia l rysy są niedopuszczalne,- 
-  równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolacje- powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 nim, 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki; 
- zapewniać odpowiednią sztywność l niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodna powierzchnię betonu. 
- zapewniać odpowiednią szczelność.. 
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
'- 'Wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych, 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki lub z desek iglastych II lub IV klasy minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane  i przygotowane do jeżenia na wpust i pióro. Styk, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo planką. 
Należy zwrocie szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek i poprzecznie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚI ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6, 
6.L Badania, kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcja należy w trakcie betonowania pobieraj 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
-  1 próbka na •1OO zarobów, 
-  1 próbka na 50 m3 betonu, 
Próbki pobiera się losowo  w okresie betonowania, a następnie przechowuje śle, przygotowuje i bada w 
okresie 23 dni zgodnie z normą PN-B-OG350. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyźej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji- 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, Co beton nałoży 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 póżniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wyrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż 28dni, 
Dla określenia nasiakliwości betonu należ)' pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania l 
zagęszczania po 3 próbek o kształcie regularnym lub  5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych l badać w okresie 28 dni zgodnie z normą FN-B-
0@a60> 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych  konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu' należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników l sposobu wykonywania betonu po 
12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych l badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B'06250-Zaleca 
się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B'06250 liczba próbek reprezentująca dana, partia 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jedną fazę w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych 
o gabarycie niewiększej 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 min> 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni Wg normy FN-B-
0625D, 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą FN-B-06250, takie gromadzenie, przechowywanie l 
okazywanie  
6.1, Tolerancja wykonania - Wymagania ogólne 
-  Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 l N2 oraz specjalne. Klasy N2 zaleca się v przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym, 
-  Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem; 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczanych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wielkościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
-  Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych, 
-  Odchylenia poziome usytuowania podpór l elementów powinny być mierzono w stosunku do osi 
podłużnych l poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów, Odchylenia 
poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w Stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 
korygujące. 
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6.2.2.   System odniesienia 
-  Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnowa 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87N-02251 r PN-74N-02211. 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem  
6.2.3.  Fundamenty (ławy-stopy) Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów nie powinno być 
większa niż;± 10 mm przy klasie tolerancji N1, mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne odchylenie usytułowania fundamentu w stosunku do pionu pozycyjnego nie powinno 
być większe niż 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± T5 nim przy klasie tolerancji N2,  
5.2,4,   Słupy i ściany 
-  Dopuszczalne odchylenie usytułowania słupów i ścian  nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, +• 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
-   Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian  w stosunku do skupów i 
ścian sąsiednich nie powinno być większe ni± 
t 15 mm przy klasie tolerancji  N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokość lub długości w murach.) na każdym poziomie 
nie. powinno być większe niż: 
± 20 mm przy L= S 30 m 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy L £ 500 r", 
-  Dopuszczalne odchylenie słupa tub ściany od plonu pomiędzy poziomflml przyległych kondynacJJ o 
wysokości h nie powinny być większe niż: 
i IV30D przy klasie tolerancji N1, 
± h400 przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przy pełnych kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
± 10 mm lub h750 przy klasie tolerancji N'1 ± 5 mm lub h1000 przy klasie tolerancji N2 15 
 
-  Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku 
na wysokości h, w stosunku do pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż L300         
-  Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór berki lub płyt powinno być większe niż  L300 lub 15 mm przy 
klasie tolerancji N1, ± LSOO lub 10 mm przy klasie N2, 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż; 
± 15 mm przy fazie tolerancji N1, ±10 nim przy klasie tolerancji N3- 
-   Dopuszczalne odchylenie rozsławił miedzy belkami nie powinno być większe niż n ±10 mm przy klasie 
Tolerancji N1, +5 mm przy klasie toleracji N2. 
- Przekroje 
-  Dopuszczalne odchylenie wymiaru t przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
±  10 mm przy kasie tolerancji N1, ± 0,02 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz; odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
 10 mm przy klasie tolerancji i N1, ± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- 'Dopuszczalne odchylenie usytuowania Strzemion nie powinna być większe nlŁ 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 min przy klasie tolerancji N2 
-  Dopuszczalne odchylenia usytuowania odgiąć i połączeń prętów nie powinno być większe niż 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 min przy Masie tolerancji N2 6.2-7.  Powierzchnie i krawędzie 
-  Dopuszczalne pochylenie od płaskiej formowanej  powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 
niż:7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie  N2. 
-  Dopuszczalne odchylenia od płaskiej równo gładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1,10 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wysadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż:5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niż;6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klanie tolerancji N2. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CFV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7, 
7J, Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest 1 m3  konstrukcji z betonu. Do obliczenia Ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
 
8, ODBIÓR ROBÓT 
"Ogólne zasady odbioru robót padano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8, 
8.1. Zgodność robót z; dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót ;.zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja 
projektowi i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 0 wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określa pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa śle po pisemnym stwierdzeniu prze; Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych l spełnienie warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9, PODSTAWA PŁATNOŚĆ  
Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano. wg ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania ogólne" 
pkl9. 
9-1. Cena Jednostkowa  uwzględnia: 
-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania  z przestawieniem, oczyszczeniem 
-   przygotowaniem i transportem mieszanki, 
-  ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją 
-  wykonanie przerw dylatacyjnych 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych  otworów, jak również osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp„ 
-  rozbiórkę deskowali rusztowań i pomostów 
-  oczyszczenie stanowiska prac t usunięcie, zbędnych  materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10. l. Normy 
FN-B-D1B01     Konstrukcje betonowe l żelbetowe. Podstawy projektowań la- 
PN-B-0315001  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Materiły, 
PN-S-1004 O PN-S-10042 
FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E N 934-2 
PN-EN 480-1 
PN-EN 480-2 PN-EN 480-4 
PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10 
PN-EN 480-12 
FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261 
PN-B-062G2 
PN-B-14501 PN-B-OG712 
PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG7l413 PN-EN 933-1 
PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G 
PŃ-E-0671434 PN-B-32250 
PN-B-04500     Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
FN-C-04&41     Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu 
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oraz substancji  rozpuszczonych,  5(ibsBnci  rozpuszczonych  mineralnych  l  substancji rozpuszczonych 
lotnych, 
PN-0465402 Woda i ścieki.  
PN-C-045G602 Woda -Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru . 
PN-C-0456603 Woda l ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych 
PN-C-04GOO00 Woda 1 ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru, 
'FM-C-0462'303 Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów rozpuszczonych i skrobi 
PN-D'96000     Tarcica iglasta ogólnego przeinaczenia. 
PN-D-96002     Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
FN-D-95017    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania, 
PN-N-02251     Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia, 
Pr-N-02211     Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy l określenia. 
PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja, 
PN-l30-90aO    (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003}. Normy dotyczące zarzadzania i zapewnienie jakości. 
]0.2,lnne instrukcje  Instytutu Techniki Budowlanej 
- 24082    Instrukcja zabezpieczenia przed karozją konstrukcji betonowych l żelbetowych, 
-3GB9"1    Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatków mineralnych, 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6i 
8cm 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej  
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

 Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów kostka z odzysku 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa, płyty betonowe ażurowe-wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 60 mm, 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 W kraju produkowane są kostki o standardowych wymiarach grubości: 

− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszego, 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm.  

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa. 

 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 

wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-
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B-06250 [2]. 

 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 

jeżeli: 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 

 Ścieralność kostek betonowych ,płyt ażurowych betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-

B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 

niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 

 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. 

 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 

nieorganiczne. 

2.4. Aprobata techniczna płyt granitowych oraz kostki granitowej  
2.4.1. wytrzymałośc na sciskanie 132,1 MPa 

2.4.2 nasiąkliwośc 0,36% 

2.4.3 cięzar objętościowy 2,61g/cm3 

2.4.4 ścieralnośc na tarczy Boehmego  na sucho 3,17mm, na mokro 3,48mm 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni wykonuje się ręcznie. 

 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki i płyty mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 

układaniu kostek, płyt, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 

szczotkami. 

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
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liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki, płyty  przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 
 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty 

- rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 

 . Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania. 

 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi 

w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 

 Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 

może stanowić: 

− grunt ulepszony pospółką, spoiwem itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować obrzeza betonowe 

wg BN-80/6775-03/04 [6] zgodne z dokumentacją projektową . 

5.5. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosic 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Kostki układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić 

od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
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 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent materiałów na 

nawierzchnie posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 

 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 

badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 

dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 

podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 

i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 

[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 

pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 

rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 

poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
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7. Obmiar robót 
OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZAŁTOWA 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Cena wykonania robót ryczałtowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się 

na jej wykonanie i obejmuje : 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 
Normy 

. 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                  i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

. 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego 

. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą. 

 
 

 

 

 


