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OST -   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych związanych z 

realizacją zadania pt. „ Budowa kanalizacji sanitarnej od miejskiego kąpieliska Ochla do ul. Kąpielowej 
w Zielonej Górze ”- branża budowlana. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót 
zawarte w specyfikacji technicznej – część ogólna, należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii 
wykonania robót zawartej w specyfikacjach szczegółowych. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Zakres w/w robót obejmuje  wszelkie prace budowlane  związane z posadowieniem przepompowni 

ścieków oraz ogrodzeniem terenu przepompowni. 
1.4.Niektóre określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1) Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 
2) Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
3) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 

4) Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 
5) Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w niniejszym 
kontrakcie. 
6) Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

wydawania aprobat technicznych. 
7) Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania. 
8) Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
9) Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
10) Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
11) Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
12) Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
13) Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.  



 „Budowa kanalizacji sanitarnej od Miejskiego Kąpieliska Ochla do ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – branża konstrukcyjna 

 3 

Dokumentacja projektowa i powykonawcza. 

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
1) dokumentacja – opis przedmiotu zamówienia, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
3) przedmiar robót 

Dokumentacja - projekt budowlany  
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja zostanie przekazana 
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inżyniera 
po uzgodnieniu Projektantem. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie 

materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót 
rozebrany na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót w szczególności: 
1 utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych, 

2 fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic 
informacyjnych, tablice te  będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, 

3 w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych, 

4 wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

5 wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy 

przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 

dostawców. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
1 przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

2 stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy i 
będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych ostrożności zabezpieczenia przed środkami zanieczyszczeniami powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 
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Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 
magazynach 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 wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony 
inwestor. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakończenia. 
2. MATERIAŁY 
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 ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w ST.  
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż  miejscowych, włączając w to wskazane przez Zmawiającego 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 wykorzystane 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. 

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 nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami jego użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego 
sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. 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 kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
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przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji 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. Przedmiot umowy realizowany będzie w 

czynnym obiekcie, w związku, z czym do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia robót w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla przebywających tam 
osób. Prace hałaśliwe i uciążliwe dla pracujących tam osób należy wykonywać w godzinach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem pokrycia powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z dokumentacja projektową, ST i 
poleceniami Inwestora. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 
1 organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót, 
2 organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót, 

3 zasady BHP, 
4 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

(kierowników z odpowiednimi uprawnieniami), 

5 system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
część szczegółową zawierającą: 
1 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
2 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli 
inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z 
kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca 
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 
Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy 
wykonywać na odpowiednich formularzach. 
Badania prowadzone przez inwestora. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 
są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione 
będą przez Wykonawcę. 
Atesty, jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST 
w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
Dokumentacja budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: 
1 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
3 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
4 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

5 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
6 uwagi i polecenia Inżyniera, 
7 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
8 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
9 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

10 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

11 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
12 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
13 wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał 

14 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 
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pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 

15 protokoły przekazania tereny budowy, 
16 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
17 protokoły odbioru robót, 
18 protokoły z narad i ustaleń, 
19 korespondencja na budowie. 
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach przetargowych. 
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, całym 
okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. Zapisy te 
muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla których będzie 
opracowany harmonogram odbioru robót. 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Przy odbiorze częściowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 
1 dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
2 Dziennik Budowy, 
3 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

2 Specyfikacje Techniczne, 
3 Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

4 Dzienniki Budowy, 
5 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ, 
6 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
7 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
2 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
3 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
4 aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. 
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe dane zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, 
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instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 

specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, ze wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi 
normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie 
ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 

 
SST-B-01   ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY 

KOD CPV - 45 111 200-0 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z zadaniem pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej od miejskiego kąpieliska 
Ochla do ul. Kąpielowej w Zielonej Górze ”- branża budowlana w zakresie posadowienia zbiornika 
przepompowni. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 

rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót ujętych w ST 
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów, 
związanych z wykonaniem fundamentu pod posadowienie przepompowni ścieków. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „ Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 

poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2 Wymagania szczególne 
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 
zabezpieczenie skarb wykopów i elementów odwodnienia. Do umocnienia ścian wykopów należy 

stosować następujące materiały: 
- ścianki szczelne z grodzic stalowych G62, 
- inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inżyniera, 
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych. 
3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano STO pkt. 3.  „Wymagania ogólne”. 
4.TRANSPORT 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać  stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport. Środki transportu wykorzystywane przez 
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Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 

przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano STO pkt. 4. „Wymagania ogólne”. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 5. „Wymagania ogólne”. Wykonanie 
robót powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-0205:1998, BN-88/8932-02. 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do przyjętych w 
projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek wykonawcy po przedłożeniu przez 

wykonawcę: 

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów należy 
poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w 
rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takich informacji to sposób zabezpieczenia 
powinien być zaakceptowany przez inżyniera. Przed rozpoczęciem  i trakcie wykonywania wykopów 

należy wykonywać pomiary geodezyjne. 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 

stosunków wodnych. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 
projektowanym obiektem powinna być usunięta przed rozpoczęciem robót. Ściany wykopów należy tak 

kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie gruntu. Technologia wykonania wykopu musi 
umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wodę z wykopu należy odprowadzić poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu 
zastoisk wody w wykopie. W przypadku ewentualnego przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego 
poziomu, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 

obsuwaniem się. 
5.5.Zasypywanie wykopów 
Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki nie 
powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 
budowlanych itp. materiałów). Wykop należy zasypywać warstwami, które po ułożeniu powinny być 
zagęszczone,  miąższość warstw zasypki powinna być wybrana w zależności od przyjętej metody 

zagęszczania.  

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w 
taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo 
przeciwwilgociowej. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty 
materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani 
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w pkt. 5. Sprawdzenie 

jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonywania robót z dokumentacja projektową, 
- kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 
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- sprawdzenie przygotowania terenu, 

- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
- sprawdzenie wymiarów wykopów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 8. „Wymagania ogólne”. Roboty 
ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 9. „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m3 wykopów w gruncie w stanie rodzimym.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- wykonanie umocnienia ścian wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 

miejsce odwożenia mas ziemnych, 
- odwodnienie wykopu, 
- utrzymanie wykopu, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy: 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

11. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. Żwir i  
   mieszanka. 
10.2.Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 
późn. zmianami.) 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 
z późn. zm.) 
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późn. 
zm. 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994. 
 

SST-B-02   ŚCIANKI SZCZELNE 
CPV 44212410-6 

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianki szczelnej stalowej zabezpieczającej wykop pod posadowienie  przepompowni  ścieków PS-24  w 

ramach  zadania pt.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej od miejskiego kąpieliska Ochla do ul. Kąpielowej 
w Zielonej Górze ”- branża budowlana w zakresie posadowienia zbiornika przepompowni. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek 
szczelnych związanych z posadowieniem przepompowni ścieków. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „ Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 1.5. „Wymagania 
ogólne” 
2.MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania ścianek szczelnych są wg zasad niniejszej  ST grodzice stalowe 
G62 ze stali gatunku S 270 GP. Dopuszcza się do stosowania za zgoda Kierownika Projektu inne typy 
ścianek szczelnych stalowych. Materiały te powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie .  

3. SPRZĘT 
Wbijanie ścianki szczelnej winno się odbywać przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Kierownika Projektu. Roboty pomocnicze oraz związane z wykonywaniem rozparć mogą być 
wykonywane ręcznie. 
4. TRANSPORT 

Materiały do wbicia ścianki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Techniczny Organizacji i 

Harmonogram Robót uwzględniający warunki w jakich będzie wykonywana ścianka szczelna. 
5.2 Tolerancje do wykonania ścianki 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wynoszą: 

- w wymiarach w planie ±10 cm 
- dla rzędnych ±5 cm 

5.3 Wbijanie ścianki szczelnej  
 Przed przystąpieniem do wbijania ścianki należy wykonać urządzenia pomocnicze: kleszcze 

drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane są rozparte wkładkami drewnianymi i 
ściągnięte śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania należytego kierunku zgodnego z liniami 
wytyczonej osi ścianki. Podczas wbijania ścianki w grunt żwirowy zaleca się doczepić od dołu sworznie 

ochronne, które zabezpieczają przed wtłaczaniem kamyków i zatkaniem zamka. 
 Brusy stalowej ścianki można wbijać parami, przy czym łączenie brusów na zamek wykonuje 
się zawczasu na terenie budowy, zwykle w pewnej odległości od miejsca wbijania. Para złączonych 
brusów przywożona jest pod kafar i podnoszona jako całość. Kafar wbija brusy zawsze przez specjalny 
kołpak umieszczony na głowicach złączonych brusów. Do wbijania stalowych ścianek szczelnych używa 
się ciężkich kafarów z młotami szybkobijacymi lub wiromłotów. Przed wbiciem zamek łączący dwa 

elementy należy zacisnąć , aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie wbijania. 
 Ścianką stalową można przebić się przez kłody drewniane  w gruncie, przez żwiry i pospółki, a 
nawet przez gruzowiska i słabe betony.  
 Wbijanie ścianki rozpoczyna się od narożnika. Narożne brusy zespawane ze sobą na całej 
długości wbija się bardzo starannie na taką głębokość, aby były należycie umocowane w gruncie. 
Następnie tuż przed nimi na ziemi układa się  prowadnice drewniane w takim rozstawie, aby pomiędzy 

mini można było wstawić brusy ścianki. Parę brusów nanizuje się na zamek brusa narożnego i wbija w 

grunt. Kolejno wbija się następne pary na odcinku objętym prowadnicami. Jeżeli brusy podczas 
wbijania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założenie górnych kleszczy, 
które będą się opuszczać razem z brusami. Jeżeli ścianka nie jest przewidziana do późniejszego 
wyciągnięcia, po wbiciu brusów na projektowana głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na 
dostępnej, odsłoniętej długości, przynajmniej na odcinku 50-80cm, w celu zapewnienia współpracy 
brusów przy zginaniu. Przez zespawanie unika się również możliwości wzajemnych przesunięć brusów 
w zamkach. Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w 

formie dużych głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, np.: 
-rozerwanie blachy ścianki między zamkami, 
- zgniecenie dolnego końca ścianki. 
Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką tego jest dalsze powolne zagłębianie 
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się brusa oraz to, że podczas uderzeń młot odskakuje.  W ściankach szczelnych stalowych zamki tak 

mocno ściągają sąsiednie brusy, że nieraz wskutek tego powstają następujące osobliwe zjawiska: 
- poszczególne brusy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną częścią do poprzednio 
wbitych brusów; wywołuje to odchylenie od pionu i konieczność wprowadzania klinowych profili w ilości 
1-2% ogólnej ilości brusów, w celu wyrównania do pionu poprzedniej ścianki. Aby możliwie zmniejszyć 
to odchylenie, należy dołem zacinać brusy ukośne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niż w 
ściankach drewnianych; 
- połączenie w zamkach wywołuje nieraz tak duże tarcie, że nieraz wraz z wbijanymi brusami wciągane 

są w głąb gruntu poprzednio wbite brusy; przeciwdziałać takim objawom można poprzez powleczenie 
powierzchni poślizgowej zamków asfaltem z dodaniem paku lub tłustą gliną. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Przed przystąpieniem do wykonywania wbijania ścianki szczelnej należy sprawdzić: 
- poprawność wytyczenia ścianki, 
- zgodność rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej, 
- sprawdzić materiały wg pkt. 2 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać 

następujące zagadnienia: 
- zgodność wykonywania robót z Dokumentacją Projektową, 
- roboty pomiarowe, 
Przygotowanie terenu, 
-głębokość wbicia ścianki. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr (m) wbitej ścianki. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wg ST „ Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór częściowy wg ST „ Wymagania ogólne” 
8.3 Program badań 

Przy odbiorze ścianki szczelnej winny być prowadzone następujące badania: 

-sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń ścianki i szczelności zamków po wykonaniu wykopów w 
ściance. 

8.4 Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 8.3. dały wynik dodatni roboty te należy uznać za 
zgodne z wymaganiami normy oraz ST. W przypadku wyniku ujemnego wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru, o 

ile Kierownik Projektu nie uzna, że niezgodność ta nie rzutuje na prawidłowość prowadzenia 
dalszych robót lub warunki płatności. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr (m) wykonanej i odebranej ścianki według 
dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną  dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- Projekt techniczny roboczy ścinaki szczelnej, 
- Zakup i transport ścinaki na budowę, 
- transport sprzętu, 
- wszelkie roboty pomocnicze takie jak spawanie grodzic, wykonanie kleszczy, 
- ustawienie i wbicie ścianki wraz z przestawieniem urządzeń do wbijania, 
- rozparcie ścianki wraz z projektem technologicznym, 

- obcięcie ścianek, 

- roboty pomiarowe związane z wytyczeniem i kontrolą wbijania ścianki, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-86/H-93433 Grodzica G62 
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SST-B-03   ROBOTY FUNDAMENTOWE 
KOD CPV - 45262210-6 

1. Wstęp 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót fundamentowych związanych realizacją zadania pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej od 
miejskiego kąpieliska Ochla do ul. Kąpielowej w Zielonej Górze ”- branża budowlana w zakresie 
posadowienia zbiornika przepompowni.  
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 posadowienia przepompowni ścieków. 
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 
Rodzaje materiałów  winny być zgodne z dokumentacją projektową. Typ, marka i skład materiałów  
budowlanych  powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz przez producenta 
materiałów . 

2.1.Korek betonowy: beton C20/25  

2.2.płyta fundamentowa :  grubości 30 cm z  betonu C25/30  , zbrojenie płyty i wieńca obwodowego  
stal A-IIIN  
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
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. 
11. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
 1-Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z  luźnych produktów korozji (rdzy), 
 kurzu i innych zanieczyszczeń. Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych 
 wykrzywień przekraczających 4 mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być wykonywane 

 mechanicznie. 
 2-Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
 usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i za-
 gęszczania mieszanki betonowej. 
 3-Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów 
 betonem, stosuje się różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, two-

 rzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.  

4-Ławy  wysokości 30 cm należy wykonywać na warstwie dobrze ubitego chudego betonu 
(min. klasy C 8/10) o konsystencji wilgotnej. Grubość warstwy chudego betonu 10 cm. Świeżo 
ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co 
najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej 
+ 10°C. W przypadkach niższej temperatury okres ochrony betonu należy przedłużyć do czasu 
uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 

5-Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. 
Fundamenty budynków istniejących wolno odkrywać odcinkami ≤ 1,5 m, a odległości między 
tymi odcinkami ≥ 4,5 m. Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia budynku 
istniejącego odpowiada założeniom projektowym. W razie niezgodności należy stosować środki 
zapewniające bezpieczeństwo budynków istniejących.  
6-Fundamenty można zasypywać po osiągnięciu przez nie nośności wymaganej w projekcie.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały - Materiały do wykonania robót żelbetowych i betonowych muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. 
6.2.Zbrojenie - Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowiązujących norm. 
Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 
położenie złączy, długość zakotwienia itp. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy 

odnotować w dzienniku budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m3 płyty fundamentowej i korka betonowego 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
• Odbiór podłoża. Odbiór podłoża powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonania fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie 

mógł się zmienić stan gruntów w podłożu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi).   
o Odbiór podłoża należy dokonywać przed uleżeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu 

lub innych warstw izolacyjnych albo wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw 
przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. 

o Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności rzeczywistych warunków wodno--gruntowych w 

podłożu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatności gruntów do celów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej oraz spełnienia wymagań p. 12.2.1.  

o Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziałem 
projektanta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

o Protokół odbioru podłoża powinien zawierać wyniki badań podłoża. Przy sprawdzaniu stanów 
gruntów w podłożu można stosować makroskopowe metody badań. Gdy właściwości gruntów nie 
odpowiadają warunkom projektu, należy wykonać badania laboratoryjne.  

o Sprawdzenie stanu gruntów - do głębokości poziomu posadowienia. Gdy na tej głębokości 
występują grunty słabsze, niż to przyjęto w dokumentacji, należy przeprowadzić głębsze badania 
całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, jeżeli ich szerokość 
wynosi mniej niż 2,5 m.  

• Odbiór robót fundamentowych  
o Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być 

stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono 

zastrzeżenia, nie należy rozpoczynać robót fundamentowych. Może mieć ono miejsce dopiero po 
przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.  

o W ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych należy sprawdzać stan odwodnienia podłoża. 
o W czasie odbioru fundamentów należy sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie i poziom 

posadowienia zgodnie z projektem, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, 
betonowych, żelbetowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie, 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania tych robót a wyniki odbioru - zapisane w 
protokołach odbioru robót zanikających. 

o Odbioru zasypki wykopu fundamentowego należy dokonywać na podstawie doraźnych badań jej 
zagęszczenia podczas tych robót oraz sporządzanych protokołów z odbioru robót zanikających,  

o Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one określone w 
projekcie, obowiązują warunki podane dla danego rodzaju robót budowlanych. Odchylenia w 

poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 5 cm. Odchylenia w poziomach konstrukcji 

fundamentów ≤ 2 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać 
wartości podanych w projekcie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg pozycji kosztorysowych. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie fundamentów 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych szalunków 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
– uprzątnięcie stanowiska pracy 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25. 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do betonów. 

 
SST-B-04 ROBOTY ZBROJARSKIE 

(CVP 45262310-7) 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zbrojenia konstrukcyjnego elementów żelbetowych, w ramach zadania pn.: „ Budowa 
kanalizacji sanitarnej od miejskiego kąpieliska Ochla do ul. Kąpielowej w Zielonej Górze ”- branża 
budowlana w zakresie posadowienia zbiornika przepompowni. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje wykonanie oraz montaż zbrojenia na podstawie dokumentacji projektowej 
wykonawczej. Zakres robót objętych specyfikacją dotyczy robót związanych z przygotowaniem i 
montażem zbrojenia elementów konstrukcji żelbetowych oraz kontrolą jakości robót i stosowanych 

materiałów. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji dotyczącej wykonania i odbioru robót.  
2.  MATERIAŁY. 

2.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 
AIII-N, gatunku B500SP oraz stal klasy A-I, gatunku St3SX-b. 
2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. 

1) Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP (Aprobata Techniczna IBOiM Nr AT/2001-04-

1115) o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm              8÷100 
- granica plastyczności Re (min) w MPa      500 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (mm) w MPa     550 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa     490 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa     375 
- wydłużenie (min) w %       10 

- zginanie do kąta 60°      brak pęknięć i rys w złączu. 
2) Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 

parametrach: 
- średnica pręta w mm          5,5÷40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa     240 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa     370 
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- wytrzymałość charakterystyczna w MPa      240 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa      200 
- wydłużenie (min) w %        24 
- zginanie do kąta 180°       brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 
gołym okiem. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie parna prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 

- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

2.3. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 
2.4. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych systemowych wyłącznie do betonu. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
3.  SPRZĘT. 

1) Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

2) Przygotowanie zbrojenia ma się odbywać przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń 
(prościarki do prętów, nożyce do prętów) stanowiących wyposażenie zbrojami. Sprzęt powinien 
być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi oraz spełniać wymagania 

BHP. Sprzęt używany do przygotowania i montażu zbrojenia musi być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

4.  TRANSPORT. 
1) Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w rozdziale poświęconym transportowi.   

2) Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny, w sposób zapewniający uniknięcie 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP.  

3) Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych w rozdziale poświęconym wykonaniu robót. 
5.1. Organizacja robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a  
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Pręty przed ich użyciem do 

zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejna można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 
słodką. Stal pokrytą  łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
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mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko  zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone 
odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 

normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 
spoinę, wynosi 10d dla srali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać 
odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe pod czas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczeniu prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokryta co najwyżej nalotem niełuszczącej się 
rdzy. 
 Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wysławiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m - dla strzemion ram. belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia, wysokość       

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 

ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli podano w ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót. Kontrola jakości robót 
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 
powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,   
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągana wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1990, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
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Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny, 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością.: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na rym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nic powinna przekraczać ±0.5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

1) Jednostką obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych. 
Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze. 

2) Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót w rozdziale poświęconym obmiarowi robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
1) Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

zbrojarskich. 
2) Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - podstawą odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru Budowlanego o wykonaniu robót. 

4) Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

5) Odbiór końcowy - odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien 
podlegać sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
6) Wymagania i zasady odbioru robót zawiera ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót w rozdziale poświęconym odbiorowi robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Jednostką obmiarową jest tona zbrojenia, która obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiału, 
- czyszczenie i przygotowanie zbrojenia, 
- montaż zbrojenia, 
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 

1) PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne 

2) PN-ISO 6935-1:1998   Sal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
3) PN-ISO 6935 1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
4) PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu. 
5) IDT-ISO 6935-2:1991   Pręty żebrowane. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536937&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536937&page=1
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6) PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania. Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999  
7) PN 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.BI 

4/91 poz. 27 2.BI 8/92 poz. 38 Zmiany    1. BI 4/84 poz. 17  
8) PN-H-04408   Metale. Technologiczna próba zginania. 
9) PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 
10) PN-EN 1992    Projektowanie konstrukcji z betonu. 

11) PN-EN 1990    Podstawy projektowania konstrukcji. 
12) PN-EN 10025-1    Wyroby walcowane na gorąco . 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje: 
- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji. 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

SST-B-05  WZNOSZENIE OGRODZEŃ 

KOD CPV 45342000-6  
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
ogrodzenia przepompowni PS24 związanego z  realizacją zadania pt: „ Budowa kanalizacji sanitarnej 

od miejskiego kąpieliska Ochla do ul. Kąpielowej w Zielonej Górze ”- branża budowlana. 
 1.2.Zakres stosowania SST 
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. 
Zakres robót objętych specyfikacją dotyczy wykonania ogrodzenia terenu przepompowni ścieków 
PS24– ogrodzenie wraz z bramą.   

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
- System panelowy  podwójnie zgrzewany o szerokości modułowej max  L= 250 cm 
 i  oczkach 5x20 cm :-Drut naciągowy ocynkowany, powlekany PVC, średnica drutu około 3,0 mm, 
- słupki  międzyprzęsłowe  z kształtownika prostokątnego -  60 /40/2 mm 
- słupki bramy i furtki  –  z kształtownika prostokątnego   - 100/100/4 mm 
- podwaliny cokołowe – prefabrykowane, systemowe 6x20x245  

- beton C16/20  
- Brama stalowa rozwierana - rama ze stali profilowanej o przekroju 40x40 mm wypełnionej drutem 
stalowym ocynkowanym ogniowo gr. 5 mm, zgrzewanym co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie ( 
wzór jak w panelu ogrodzeniowym). 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 
transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod 
słupki. 
4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
drogowego:  ciągnik kołowy, samochód dostawczy itp.  Materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie 

transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem.  

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=996&n=50802
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a- Panele ogrodzeniowe   należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
-Słupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozić można dowolnymi środkami transportu 
zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami.  
-Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii 
termokurczliwej. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Wytyczyć przebieg ogrodzenia w terenie a następnie należy wykonać doły pod słupki narożne, 
bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków ogrodzenia  a 
następnie dokonać podziału odcinków prostych na odcinki modułowe zgodnie z projektem i w takich 
odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 
 Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez instalacje słupków 
narożnikowych. Słupki narożne i środkowe na długości ogrodzenia wyposażone będą w odskosy. 

Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąskoprzestrzenne, 

nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów.  
Stopy pod słupki zagłębić  do głębokości przemarzania tj.  0,8 m poniżej terenu . 
Słupki zatapiać w fundamentach, przy czym koniec słupka powinien znajdować się 10 do 20 cm nad 
dnem wykopu.  
Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych , słupów przybramowych i przy furtce  wykonać z 

betonu C16/20. 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.  
Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 6.1.Ogólne zasady 

Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
a) zgodności z dokumentacja i przepisami, 
b) poprawnego montażu, 
c) kompletności wyposażenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) i przedstawić je Inspektorowi w celu akceptacji. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenie o jakości (atesty) należą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknięte. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości 
(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 6.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem, 

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej 
długości ogrodzenia, wyłączając bramy i furtki.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót podlegają: a) wysokość ogrodzenia, 
  -naprężenie siatki, 
 - rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
 -sprawdzenie osiowości montażu bram i furtki 

 -wykonanie ogrodzenia z przęseł typowych  
 -wykonanie bram i furtek, 
 -zabezpieczenie antykorozyjne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



 „Budowa kanalizacji sanitarnej od Miejskiego Kąpieliska Ochla do ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – branża konstrukcyjna 

 23 

Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i 

prace towarzyszące: 
 -prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i 
           inwentaryzacja powykonawcza robót, 
 -przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów, 
 -dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
 -wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 -uporządkowanie placu budowy po robotach 

 - wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 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 
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 


