
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Inwestora  

i adres: 
 

GMINA DOBRZEŃ WIELKI 
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 

 

Nazwa obiektu  

i lokalizacja: 
 

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI 

Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ, STREFĄ RELAKSU  

ORAZ PLACEM ZABAW O CHARAKTERZE 

SPRAWNOŚCIOWYM 
46-081 Dobrzeń Wielki, dz.nr 2505/342, 2488/434, 1002/440, 1302/61 

 

  
CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

CPV - 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

CPV - 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 
Stadium 

dokumentacji: 

 
SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT  

 imię i nazwisko data podpis 

Opracował 

inż. Barbara Oleśków 
listopad  

2019 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI 

Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ, STREFĄ RELAKSU  

ORAZ PLACEM ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM 
 

 

    2 

 

 

 

 

S P I S   T R E Ś C I 

 

 STRONA TYTUŁOWA....................................................................................................................................................1 

 SPIS TREŚCI  ........................................................................................................................................ ....................2 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA ......................................................................................................................................................... 3 

II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ......................................... 4 

B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE ........................................................................................................................... 4 

B.01.00.00. ROBOTY ZIEMNE .................................................................................................................................... 14 

B.02.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE ................................................................................................................. 17 

B.03.00.00. ROBOTY  BETONOWE ............................................................................................................................ 18 

B.04.00.00. REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI ............................................................................................... 26 

B.05.00.00. NAWIERZCHNIE ...................................................................................................................................... 32 

B.06.00.00. ROBOTY MONTAŻOWE ......................................................................................................................... 35 

B.07.00.00. OGRODZENIE ........................................................................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI 

Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ, STREFĄ RELAKSU  

ORAZ PLACEM ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM 
 

 

    3 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.0.  INFORMACJE WSTĘPNE. 
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z OTWARTĄ 

STREFĄ AKTYWNOŚCI Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ, STREFĄ RELAKSU ORAZ PLACEM ZABAW  

O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM określające następujące wymagania w  zakresie: 

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do wykonania  wyżej 

wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 10.05.2013 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

1.2. Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

- umowę i założenia  programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a wykonawcą dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej inwestycji 

- projekty wykonawcze z przedmiarami robót obejmujące wszystkie niezbędne branże, 

- ogólną charakterystykę obiektu  

- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 

technologicznej ich realizacji 

- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 

24.09.2013 r) 

 

2.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 
2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 
Gmina Dobrzeń Wielki jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: OTWARTA 

STREFA AKTYWNOŚCI Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ, STREFĄ RELAKSU ORAZ PLACEM ZABAW O 

CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM. 

 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 

1) Roboty ogólno - budowlane obejmujące: 

- roboty ziemne (usunięcie humusu, rekultywacja, rozścielenie humusu, wykopy, zagęszczenie  i 

profilowanie gruntu, transport gruntu), 

- ułożenie geowłókniny, 

- ułożenie kory, 

- roboty betonowe (fundamenty betonowe), 

- wykonanie ogrodzenia panelowego, 

- montaż elementów małej architektury-zagospodarowania terenu, 

- montaż elementów siłowni zewnętrznej, 

- montaż urządzeń placu zabaw, 

- sadzenie drzew.   

2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 

wykonanie dokumentacji powykonawczej stanu porea1izacyjnego - należy do obowiązków Wykonawcy  

Roboty tymczasowe obejmują: 

wykonanie oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy. 

2.4. Informacje o terenie budowy. 

2.4.1.  Lokalizacja. 
Te ren opracowania – stanowią działki w Dobrzeniu Wielkim  nr 2505/342, 2488/434, 1002/440, 1302/61 

(Gmina Dobrzeń Wielki). 

2.4.2.  Zagospodarowanie terenu. 
Projektowane obiekty usytuowane będą w Dobrzeniu Wielkim.   

2.4.3.  Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych. 
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy  

- projekt organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ . 

Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta. 
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia)  

B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

projektem budowlano-wykonawczym pn. OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ, 

STREFĄ RELAKSU ORAZ PLACEM ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM. 

 
1.2. Zakres stosowania  
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 

technicznymi (SST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w: 

- obowiązujących PN,  

- przepisach prawa budowlanego, 

- atestach, 

- świadectwach dopuszczenia,  

- aprobatach technicznych,  

- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

- literaturze technicznej. 

 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

1.4.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

- obiekt małej architektury; 

 

1.4.2. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

 

1.4.3. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 

lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

1.4.4. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

1.4.5. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
 

1.4.6. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 
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1.4.7. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.4.8. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

1.4.9.  Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

 

1.4.10.  Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 

Spraw Zagranicznych, 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 

1.4.11.  Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu 

1.4.12. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

1.4.14. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

 

1.4.15.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdział 2). 

 

1.4.16. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych wyrobów nie 

ustalono polskich norm. 

 

1.4.17. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

 

1.4.18. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 

1.4.19. Inżynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez Zamawiającego do 

reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – Inżynierem 

określa się inspektora nadzoru – koordynatora). 

 

1.4.20. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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1.4.21. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.22.  Inspektor - nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.4.23. Kosztorys ślepy - wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót 

(przedmiar). 

 

1.4.24.  Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wy-miary obiektu 

wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar). 

 

1.4.25.  Specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego 

dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub przedłożone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inżyniera. 

 

1.4.26.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą oddzielną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – budowlanych. 

 

1.4.27.  Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez Inżyniera. 

 

1.4.28.  Polecenie inżyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.29.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie- zbędne 

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do 

realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.  

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 

- dokumentację projektową, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
 

1.5.2.   Obowiązki Wykonawcy. 
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych w 

planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów i poziomów 

odniesienia. 

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót. 

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że wymagania 

wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność 

ważności:  

1. Dokumentacja Projektowa. 

2. Specyfikacja Techniczna 

3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w szczegółowej specyfikacji technicznej można uważać za wartość docelową, od 

których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i 

wykonane elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i 

wpłynie na zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, 

materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi. 
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1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku 

od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie 

powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca : 

- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i 

lokalizację tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. 

- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : 

         ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców. 
1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 

szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru,  

- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim. 
1.5.2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i 

urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy 

materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru 

końcowego robót. 

1.5.2.9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 

1.5.2.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca ma 

obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji. 

1.5.2.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie 

urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia. 

1.5.2.12.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.2.13.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-dzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez. Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

złoża. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 

4. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 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 projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.1. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 

następujących dokumentów budowy : 

- dziennika budowy, 

- księgi obmiarów,  

- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 

- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 

- protokołów odbioru robót. 

- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania, 

- protokoły przekazania placu (terenu) budowy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i 

Inwestora. 

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 

 

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do 

występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 

podaniem imienia i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji,  którą reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,  

- osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 

 

5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i   zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. 

Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 

Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy. 

 

 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załącznik do protokołów odbiorów robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzia1ny jest 

Wykonawca robót. 

 

6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ),  robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem. 
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Projekt ,organizacji robót powinien zawierać : 

- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz 

opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy : 

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,  

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują 

zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,  

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być 

zapewniona rytmiczność robót,  

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli 

zrealizować je w sposób płynny. 

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami 

technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli jakości 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, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i urządzenia do pobierania próbek, badań 

materiałów i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może żądać od wykonawcy 

przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom wykonywania robót jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach, normach i 

normatywach. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 

przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do wykonania 

danego elementu robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera wykonawca będzie 

przeprowadzać badania dodatkowe tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosować można wytyczne 

albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o  miejscu i terminie dokonywanego 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 

w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę będzie oceniać 

zgodność materiałów i elementów robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz koszty pobierania próbek zostaną 

poniesione przez wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Koszty badań kontrolnych. 
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to może on 

zażądać powtórzenia badań. 

Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie 

koszty ponosi Wykonawca. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 

 

7.1. Obmiar robót zanikających  
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu  
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora. 
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8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

powiadomieniu inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, 

budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z 

dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty : 

- dokumentację projektową i ST,  

- receptury i ustalenia technologiczne,  

- dziennik budowy, księgi obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych  

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 

- dokumentację powykonawczą,  

- operat kalkulacyjny. 

 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary 

wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania 

odbioru. 

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez 

laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 

 

8.4. Zgłoszenie do odbioru.  
Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat 

kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

 

8.5. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza 

na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. 

 Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

8.6. Potrącenia. 
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 

i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń 

jak na wady trwałe.  

 

8.7. Wyłączenie robót z odbioru. 
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to wyłącza te 

roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH. 
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 

789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, 

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774,  

 z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.). 

 [2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 

[3]  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. zmianami) 

[4]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r 

 poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi 

[5]  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi 

[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

[8] Poradnik majstra budowlanego. WyB. Arkady W-wa 2003 - 2004 
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B.01.00.00. ROBOTY ZIEMNE  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z  wykonaniem: 

- wykopów, 

- zasypek i podkładów gruntowych. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, 

przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą następujące czynności : 

- Wykopy pod fundamenty, 

- Zasypki i plantowanie gruntu, 

- Zagęszczanie gruntu, 

- Transport gruntu . 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Wykopy 

Do wykonania robót materiały nie występują. 

 

2.2. Zasypki z mieszanki żwirowo-piaskowej 

Do zasypania wykopów należy zastosować mieszankę żwirowo-piaskowa, nie zamarzniętą i bez zanieczyszczeń takich 

jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego 

sprzętu np. koparki, łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania. 

 

4. TRANSPORT. 
Samochody- wywrotki, taczki. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wykopy 

5.1.1.  Wykopy   

Wytyczyć obszar przewidzianych do wykonania robót. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z 

projektowymi 

Wykopy winny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych z terenów sąsiednich. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych i opadowych należy odprowadzić je poza obszar wykopu. W tym 

celu, w zależności od warunków gruntowych, można zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze 

studniami zbiorczymi, z których woda będzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie 

wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

a) jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25, 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5, 

b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
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- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników, 

- skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 

 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

a) wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

b) warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

5.2. Zasypki  

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki 

- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 

- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub  ciężkimi tarczami.  

- 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy  niż Js = 0,95 

wg próby normalnej Proctora. 

- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

- grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. 

 

6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być 

wykonane zgodnie z normami: 

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

- kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoża i jakości gruntu go 

budującego.  

- bieżąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw 

zasypki, stopień jej zagęszczenia (laboratorium).  

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m
3
] 

- zasypki - [m
3
] 

- transport gruntu - [m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Wszystkie  roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 
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[2] BN-77/8931-12   - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[3] PN-86/B-02480   - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

[4] PN-81/B-04452   - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[5] PN-88/B-O4481   - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

[6] PN-60/B-04493   - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

[7] PN-78/B-067l4/28     - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

[8]PN-80/B-O6714/37  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.  

[9]Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.Wydawnictwo ITB - 

Warszawa 1988. 
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B.02.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

fundamentowych (dla fundamentów posadowionych bezpośrednio na gruncie). 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w p. l.l. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej. 

Roboty obejmują następujące czynności : 

- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości 

fizycznych i mechanicznych gruntów (przed ułożeniem betonów podkładowych), 

- sprawdzenie środków zabezpieczających przed przemarznięciem podłoża,  przed zalaniem 

wykopu przez wody powierzchniowe lub opadowe, 

- wykonanie podbudowy z chudego betonu, 

- wykonanie fundamentów betonowych w postaci  stóp, 

- osadzenie kotew stalowych w stopach,  

- wykonanie zasypek bezpośrednio przy ścianach oraz poza ścianami (patrz roboty ziemne 

budowlane). 

 

2. MATERIAŁY. 
Beton konstrukcyjny  C20/25, beton podkładowy C6/10, deskowanie z tarcicy, drewniana obudowa wykopów (przyjąć 

przekroje typowe), gwoździe budowlane. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY. 
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne. 

 

4. TRANSPORT. 
Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompą do podawania betonu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Roboty winny być prowadzone tak, by nie naruszyć struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) poniżej 

fundamentu. W pierwszej kolejności winny być wykonane fundamenty najgłębsze.  

 

6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania fundamentów w planie i na sprawdzeniu poziomu 

posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót: ciesielskich, betonowych. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
Wg wymagań wspólnych. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Przy odbiorze robót należy zwrócić uwagę na zakres tolerancji wymiarów i odchylenia: 

w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny być większe niż 5 cm , odchylenia od wierzchu nie większe niż 2 cm. 

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać: dla podstawy o szerokości  2 m-l cm dla 

podstawy o szerokości > 2m-2cm . 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie występują. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-8l/B-03020  - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

[2] PN-B-02479: 1998   - Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna 
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B.03.00.00. ROBOTY  BETONOWE  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betoniarskich związanych z wykonaniem podkładów, fundamentów-stóp. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wg. 

dokumentacji projektowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej. 

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów  

i obiektów z betonu, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z:  

- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 

- układaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją mieszanki betonowej. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót.  

W zakres robót wchodzi miedzy innymi: 

- wykonaniem podkładów pod fundamenty, 

- wykonanie fundamentów.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 

 i poleceniami inspektora. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement 

2.1.1.1.Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-

B-30000:1990 o następujących  markach: 

marki „25" - do betonu klasy C8/10÷C25/30  

marki „35" - do betonu klasy wyższej niż C25/30 

2.1.1.2.Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 

się, aby cementy te charakteryzowały - następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

- Zawartość alkaliów do 0,6% 

- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9% 

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

2.1.1.3. Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK conajmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 

napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 

- data wysyłki 

- termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 

przystosowane do plombowania wsypów i wysypów. 

2.1.1.4. Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie 

z PN-EN 147-2. 

2.1.1.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera 

2.1.1.6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990. 
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można 

wykonać tylko badania podstawowe. 

- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

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

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

2.1.1.7. Magazynowanie i okres składowania 

a) Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

b) dla cementu pakowanego (workowanego): 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

c) dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

b) Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

c) Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

d) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

e) Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu 

trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywał nia w składach zamkniętych. 

f) Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo powinno być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie 

2.1.2. Kruszywo.  

d) a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy   PN-B-06712/A1:1997,  

z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 

- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 

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

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do wykonania konstrukcji betonowych. 

beton (C20/25) dla wykonania stóp. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. tj. 

- nasiąkliwość nie większa jak 4% 

- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,  

- spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM Warszawie 

 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu i posadzki betonowej. 

Beton (C8/10) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresu wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład 

podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40, 

- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. SPRZĘT. 
Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dozatory 
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muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach  

o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 

drgań/minutę, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

 

4.2. Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 60 min. - przy temperaturze + 15°C; 

- 40 min. - przy temperaturze +20°C; 

- 25 min. - przy temperaturze + 30°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.Zalecenia ogólne. 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251. 

- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy 

 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

5.2.1. Dozowanie składników: 

- Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa; 

- Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa 

5.2.2. Mieszanie składników 

- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

a) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

b) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

c) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po wierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
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a. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

b. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

c. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym. 

d. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

e. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 

g. Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 

nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem 

a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.7. Pobranie próbek i badanie. 

a) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

b) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

c) badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.3.1. Temperatura otoczenia 

- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
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- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0CC w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.4.2. Okres pielęgnacji 

- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez conajmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 

manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zastosuje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują mc większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 

mm, 

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 

należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić belom następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzuci zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.6. Deskowania. 

5.6.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane według 

projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia 

prowadzić dla warunków podanych w normie PN-B-O3150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 

a) parciem świeżej masy betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 

c) dodatkowe obciążenia, wynikające z: 

- szybkości betonowania 

- sposobu zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać j jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
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- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.6.2. Materiały. 

Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 

Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, 

maksymalna szerokość 18cm. 

Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 

Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie 

atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające 

szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny 

być proste lub odpowiednio sfazowane. 

Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z inspektorem. 

Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. Powierzchnie 

wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

5.6.3. Przygotowanie deskowania. 

Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia. 

Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu. 

Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 24cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, 

szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie przewidziano go w 

projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia a 

zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić inspektor. 

Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez 

pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych deskowań o 

uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową należy 

obficie zwilżyć. 

5.6.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 

- dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 

- w deskach i belkach pomostów – 1/200L, 

- w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/400L, 

- w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/250L. 

Powinny one odpowiadać <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 

Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie 

atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające 

szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny 

być proste lub odpowiednio sfazowane. 

Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z inspektorem. 

Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. Powierzchnie 

wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

5.6.5. Usuwanie deskowań  

Usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem 

wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania 

betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 

Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia 

wykonanych robót oraz samych deskowań. 

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym cyklu 

betonowania: 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

6.2. Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 

dokumentacji projektowej i normach. 

 

6.3. Ocena wykonania deskowań. 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku 

gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub części za wykonane 
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niewłaściwie. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres 

napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego 

deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane 

oraz wykonane ponownie. 

Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone 

zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

 

7.2. 0dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7.2.1. Dokumenty i dane. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są następujące dane i 

dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 

- atesty użytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

7.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 

- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 

- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach 

konstrukcji. 

7.2.3. Odbiór deskowań. 

Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. Badanie materiałów lub gotowych 

elementów stosowanych do wykonywania deskowania 

powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze 

deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o 

jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:  

- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 

betonowania), 

- szczelność deskowania, 

- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,  

- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 

7.3. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

 

8. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru są: 

1 m
3
 wykonanej konstrukcji-elementu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-84/B-03264   - Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i   projektowanie. 

[2] PN-88/B-06250  - Beton zwykły. 

[3] PN-63/B-06251   - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

[4] PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

[5] PN-86/B-06712   - Kruszywa mineralne do betonu 
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[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania. 

[7] PN-88/B-32250   - Woda do betonów i zapraw. 

[8] PN-B-1970l   - Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 

[9] PN-74/B-06261  - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu  na ściskanie. 

[10] PN-74/B-06262  - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

[11] PN-B-03150   - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[12] Instrukcja ITB nr 206/77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI 

Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ, STREFĄ RELAKSU  

ORAZ PLACEM ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM 
 

 

    26 

B.04.00.00. REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów Przetargowych  

i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających na 

rekultywacji terenu i zieleni ujętych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsięwzięcia 

obejmują: 

- roboty porządkowe i przygotowawcze, 

- roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

- wykonanie przesadzeń, nasadzeń, 

- roboty pielęgnacyjne. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w B.00.00.00. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 

2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 

przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B.00.00.00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót . 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B.00.00.00. 

 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

 

2.2. Ziemia urodzajna (humus)  

pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami. 

w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie 

2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i 

zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu 

w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 

osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do 

wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 

oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być 
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stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z 

glebą. 

 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

2.4.1. Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. 

muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 

być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u 

form kulistych, 

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 

blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

Drzewa do przesadzenia – według sporządzonego raportu dendrologicznego (jeśli będzie wymagany). 

 

2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - 

N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

2.7. Paliki drewniane 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w B.00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne maszyny 

rolnicze stosowane do tego typu robót jak: 

- koparki kołowe, 

- koparki gąsienicowe, 

- spycharki gąsienicowe, 

- walce gładkie pełne, 

- ciągniki rolnicze, 

- glebogryzarki, 

- brony talerzowe, 

- brony wirnikowe, 

- podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

- kosiarki, 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawne technicznie, spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać 
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właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób obsługujących. Absolutnie 

koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące obroty z silnika na sprzęt. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w B.00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak  

i rzeczowym. Przewidywane do użycia środki transportowe to min.: 

- ciągniki rolnicze z przyczepami, 

- samochody samowyładowcze. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B.00.00.00. 

Projektowane ukształtowanie terenu nawiązane będzie do istniejącego ukształtowania terenu i poza robotami ziemnymi 

związanymi z wykonaniem wykopów pod fundamenty elementów wyposażenia placów zabaw i elementów małej 

architektury, polegać będzie na końcowej makroniwelacji terenu. Nawierzchnie terenów rozebranych i rozkopanych, 

zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. 

W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew, Inwestor winien uzyskać decyzję zezwalającą na ich wycinkę, 

przed przystąpieniem do budowy. 

 

5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a teren musi zostać 

oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Tereny na których nie prowadzono 

żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych 

pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych 

na skutek prac związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm.  

W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie.  

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie 

(przegrabienie) krzyżowe. 

 

5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 

- uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 

- przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m, 

- kultywację, 

- nawożenie, 

- orkę, 

- bronowanie, 

- wałowanie. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i rozścielić równomierną 

warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót 

agrotechnicznych, należy rekultywować przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. 

Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości uzależnionej od 

wyników badań chemicznych gleby. Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia 

organicznego. Orkę przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. Po wykonaniu orki należy wykonać 

bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. 

W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować walcami pełnymi – 

gładkimi. 

 

5.3. Drzewa i krzewy 

5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajną, 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie 

lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
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 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 

 nawożeniu, 

 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek, 

 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne  i formujące). 

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy 

poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

 sposób wzrostu, 

 rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

 konstrukcję korony. 

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego 

zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na 

koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie 

zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 

c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem 

korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie 

prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego 

od 20 do 50% gałęzi; 

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, 

zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach 

normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi 

porażonych przez chorobę lub martwych; 

f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno 

być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu 

zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia 

górnej powierzchni żywopłotu. 

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych 

Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są roboty 

modernizacyjne dróg i ulic. 

Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać: 

 gatunek drzewa, 

 wiek i rozmiary drzewa, 

 przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 

  warunki transportu przesadzanych drzew, 

 warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 

Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 

5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 

Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 

 uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego 

nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie 

chłodnej i wilgotnej pogody, 

 ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania 

wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania 

kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 
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 układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 

 usuwaniu chwastów. 

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, 

następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 

Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki zabezpieczenia 

drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

 

5.4. Roboty pielęgnacyjne 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą wilgotność gleby celem 

uzyskania wymaganej bonitacji roślin. Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby 

terenu w cyklach uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników. Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do 

użyźnienia rekultywowanych terenów. Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy 

deszczowni przewoźnych. Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z 

cieków wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 

- stanu prac przygotowawczych, 

- przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 

50 m
3
 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

- przydatności materiału siewnego i sadzonek, 

- grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

- prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 

- nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę jakościową dostaw. 

Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. Nawozy organiczne 

i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 

 

6.2. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 

drzew, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 

 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 

jeżeli odbiór jest na jesieni, 

 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 jakości posadzonego materiału. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Obmiar będzie prowadzony według poniższych wymagań: 

- Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn długości  

i szerokości (wysokości) obmierzanego terenu dla kształtów prostych, lub jako suma powierzchni 
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figur geometrycznych w przypadku kształtów nieregularnych. Wynik obmiaru zaokrąglony 

będzie do dwóch miejsc po przecinku. 

Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i 

wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na 

kwietnikach. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie protokołu 

odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1]. PN-G-98011 Torf rolniczy 

[2]. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

[3]. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

[5]. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 

118, poz.1263). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 
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B.05.00.00. NAWIERZCHNIE 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z kory i piasku. 
 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania o udzielenie zamówienia 

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 

różnego rodzaju nawierzchni. Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją (warstwy nawierzchniowe): 

- nawierzchnie sypkie amortyzujące z technologicznie zmiękczonych zrębków drewna lub kory (N.II). 

- nawierzchnia piaskowa (N.VI), 

 

1.3.1. Integralną część niniejszej SST stanowią B.01.00.00 Roboty ziemne  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 

określeniami podanymi w B.00.00.00„Wymagania ogólne” punkt 1.2. 

 

1.4.1. Nawierzchnia piaskowa - to najbardziej popularny i najczęściej stosowany na placach zabaw rodzaj nawierzchni 

bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry 

nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości. 

 

1.4.2. Zrębki drewna - cząstki drewna o wymiarach mieszczących się w granicach od kilku milimetrów do kilkunastu 

centymetrów, powstające w wyniku rozdrabniania drewna za pomocą maszyn zrębkujących. 

 

1.4.3. Kora sezonowana, powstała po zmieleniu kory drzewnej, po przejściu procesu mineralizacji, 

przekompostowana, pozbawiona nasion chwastów, zarodników grzybów i innych patogenów 

 

1.4.4. Humus – to wierzchnia, organiczna warstwa gleby posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. Pod warstwą humusu znajduje się warstwa gruntu rodzimego. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w B.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

2.1. Piasek rzeczny  
Piasek rzeczny frakcji 02-2 mm, bez cząstek gliny i iłu, z atestem higienicznym wg PN-EN 1176. 

 

2.2. Kora drobnozmielona  
Materiał uzyskuje się poprzez zmielenie kory drzewnej. Stosuje się pod krzewy w celu utrzymania wilgotności gleby 

oraz zapobieżeniu rozwoju chwastów. Do produkcji kory drzewnej można użyć gałęzie ściętych drzew i krzewów 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B.00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne. Jednakże prace wokół drzew wykonywać ręcznie, bez użycia 

sprzętu mechanicznego, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. 

Do wykonania nawierzchni należy stosować następujący sprzęt: 

- walec drogowy 

- zagęszczarka i ubijak 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B.00.00.00. " Wymagania ogólne” punkt 4. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

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

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

UWAGA! 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych 

w niniejszej SST. 

 

5.1. Wykonanie nawierzchni piaskowej (N.VI) 

Jedynym miejscem na placu zabaw ze sporą ilością piasku, będą gniazda, stanowiące dwie piaskownice w kształcie 

okręgu, przy urządzeniach placu zabaw. 

Nawierzchnia z piasku rzecznego frakcji od 02 do 2 mm, posiadającego atest higieniczny, bez cząstek gliny i iłu 

przeznaczonego na place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzująca upadki i chroniąca przed urazami. 

Grubość warstwy 30 cm. 

Pod nawierzchnię piaskową konieczne jest korytowanie na gł. 40 cm. 

Zaleca się montaż nawierzchni w korycie na geowłókninie przepuszczalnej i warstwie odsączającej z kruszyw 

mineralnych gr. 10 cm. 

Dla nawierzchni z piaskowej obrzeże stanowią wiklinowe gniazda. 

Proces prac krok po kroku: 

1. usunięcie wierzchniej warstwy ziemi do twardego gruntu rodzimego, 

2. korytowanie na głębokość 40 cm, 

4. położenie warstwy odsączającej z klińca 4-32 mm, gr. 10 cm, 

5. rozłożenie geowłókniny przepuszczalnej (w celu uniknięcia wpłukiwania zrębków 

pomiędzy kruszywo), 

6. nasypanie 30 cm warstwy piasku (zgodnie z PN-EN 1176-1:2009). 

 

5.2. Wykonanie nawierzchni amortyzującej z technologicznie zmiękczonych zrębków drewna lub kory (N.II)  

Pod nawierzchnię amortyzującą typu N.II niezbędne jest korytowanie o głębokości 45 cm. Nawierzchnia amortyzująca 

to powierzchnia pod elementami placu zabaw, w skład którego wchodzą m.in. elementy do wspinaczki. Jest to 

nawierzchnia amortyzująca upadek dlatego musi być zgodna z wymogami normy PN-EN 1176-1:2009 oraz PN-EN 

1177:2009.  

Nawierzchnia może być wykonana z technologicznie zmiękczonych zrębków drewna lub z kory spełniającej 

wymagania powyższych norm. Bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia w postaci zmiękczonych technologicznie 

zrębków drewnianych o frakcji od około 5 do około 50 mm przeznaczona na place zabaw i tereny rekreacyjne, 

amortyzująca upadki i chroniąca przed urazami. Grubość warstwy 30 cm.  

Proces prac krok po kroku: 

1. usunięcie wierzchniej warstwy ziemi do twardego gruntu rodzimego, 

2. korytowanie na głębokość 30 cm, 

3. rozłożenie geowłókniny nieprzepuszczalnej, 

4. położenie warstwy żwiru rzecznego, frakcji 16-31 mm; gr. 15 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w B.00.00.00. „Wymagania ogólne" punkt 6. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.1. Badania jakości wykonanych nawierzchni 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

- jednorodnością powierzchni, 

- równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 

- grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 

- szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 

- zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5÷9 %). 

 

6.1.1. Badanie grubości nawierzchni 

Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w dwóch losowo wybranych miejscach odbieranej 

nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 

 

6.1.2. Badanie pochylenia nawierzchni 

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami 

rzeczywistymi, a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 
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6.1.3. Badanie rzędnych niwelety nawierzchni 

Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,1 

powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi nie powinny się różnić od projektowanych 

więcej niż o ± l cm. 

 

6.1.4. Badanie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w przypadku jego 

braku, za zgodą Inspektora Nadzoru, łatą 4-metrową, co najmniej w dwóch losowo wybranych miejscach odebranej 

nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 

 

6.2. Wady niedopuszczalne 

Nieprawidłowa frakcja, występowanie zanieczyszczeń obcych, niezgodność z normą. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w B.00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7. 

Dla wykonania nawierzchni jednostką obmiarową jest m
 2
. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w B.00.00.00. ”Wymagania ogólne” punkt 6. 

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. 

Odbiór powinien być przeprowadzony dla każdego rodzaju robót oddzielnie. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

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

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w B.00.00.00. 

„Wymagania Ogólne". 

Szczegółowe zasady - zgodnie z umową z Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 

[1] PN-91/B-06716/Az1:2001  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne 

[2] PN-ISO 3443-8    Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

[3] BN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntów; 

[4] BN-P-11113    Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

[5] PN-EN 1176-1    Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

[6] PN-EN 1177    Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku. 

10.2. Inne dokumenty 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166,poz.1360, z późniejszymi 

zmianami). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, Wwa 1989r 
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B.06.00.00. ROBOTY MONTAŻOWE 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych - elementów parku, strefy relaksu,  urządzeń 

siłowni zewnętrznej - gimnastycznych, uzupełniających elementów małej architektury. 
 

1.2. Zakres stosowania  Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), istotna część dokumentacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, 

przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

montażowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą następujące czynności wiązane 

z montażem : 

- urządzeń małej architektury – urządzenia zabawowe, 
- urządzeń małej architektury – urządzenia gimnastyczne,  
- uzupełniających elementów małej architektury – elementy parkowe, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
Szczegółowy opis urządzeń wg opisu technicznego dokumentacji projektowej. 

2.1. Mała architektura – elementy parkowe: 

- ławki , 

- stojak na rowery, 

- kosze na śmieci, 

- tablica – Regulamin. 

2.2. Mała architektura – urządzenia zabawowe: 

- urządzenie sprawnościowe w kształcie poligonu złożone z elementów m.in. do wspinania się, 

zawisania, przechodzenia, czworakowania, skakania i ćwiczenia zmysłu równowagi, 

- bujak z namalowanym labiryntem – sprężynowiec, 

- urządzenie zabawowo-sprawnościowe do wspinaczki, 

- stolik do gry w Chińczyka lub szachów. 

2.3. Mała architektura – urządzenia gimnastyczne (urządzenie siłowni zewnętrznej): 

- stepper, 

- prasa wolnostojąca pojedyncza, 

- koła Tai Chi małe i trenażer bicepsa, 

- wioślarz, 

- rower, 

- twister, piechur i wahadło. 

 

2.4. Montaż: 

Wyroby związane z gruntem na stałe w fundamencie zamocowane na kotwach stalowych. 

Montaż wyposażenia wykonać ściśle wg zaleceń  producenta. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY: 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego 

sprzętu np 

- Łopaty, kilofy, łomy, grabki 

- Poziomice, 

- Młotki 

- Klucze specjalistyczne 

- Wiertarki i wkrętarki 

- Ubijaki i zagęszczarki 

- Taczka 

 

4. TRANSPORT: 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI 

Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ, STREFĄ RELAKSU  

ORAZ PLACEM ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM 
 

 

    36 

- Samochód skrzyniowy 

- Samochód samowyładowczy 

 

5. WYKONANIE I  ZAKRES ROBÓT. 
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu . 

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. 

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób 

niepowołanych. 

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. 

Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. 

Montaż urządzeń dokonać w gruncie na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych zgodnie z wytycznymi 

i zaleceniami producenta. 

 

6. ODBIÓR MATERIAŁÓW. 
Należy sprawdzić: 

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu  

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów,  

z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek 

elementów składowych 

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia anty koroozyjne. 

 

7. ODBIÓR KOŃCOWY  ROBÓT. 
Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej 

i przepisów związanych. 

Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych odbiera komisja powołana 

przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.  

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego zakończenia robót ustala termin 

odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.  

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 

Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń 

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń 

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty 

bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia 

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów do 

obrotu i stosowania w budownictwie 

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania 

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach 

placu budowy. 

      

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót  i podpisuje go.  

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. 

Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót  komisja  dopuszcza  przedmiotowy 

teren do użytkowania.  

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Wszystkie  roboty objęte B.05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
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B.07.00.00. OGRODZENIE 

1. WSTĘP

 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem ogrodzeń panelowych. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST: 

Wykonanie : 

 ogrodzenia z paneli z siatki zgrzewanej metalowej ocynkowanej na słupkach stalowych 

obsadzonych w elementach betonowych prefabrykowanych z cokołem betonowym, 

 furtki stalowe z wypełnieniem z siatki stalowej ocynkowanej, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych intruzów spoza terenu 

przedszkola, tj. ludzi, zwierząt,  mogących niebezpiecznie zakłócić działalność. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogrodzenia placu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

 Furtka powinna odpowiadać typem i konstrukcją rodzajowi zastosowanego  ogrodzenia, 

 Materiały na furtki  powinny spełniać wymagania przewidziane dla elementów ogrodzenia.  

W zakresie trwałości ogrodzenia 

 Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe 

elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne 

powłoki zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Samodzielnie pracujące sekcje ogrodzenia powinny stanowić odcinki nie dłuższe jak 150 m, 

Granicę sekcji powinny stanowić słupki wzmocnione skośnymi podporami w płaszczyźnie pracy 

ogrodzenia. 

 Ogrodzenie powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub potrzeby.  

2. MATERIAŁY

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą OST, są: 

2.2.1.Ogrodzenie zewnętrzne panelowe metalowe: 

 panele zgrzewane metalowe ocynkowane z prętów min. 5mm, z trzema przetłoczeniami 

usztywniającymi, o wys 1000m, oczka 50×200cm, 

 słupki metalowe prostokątne 60×40×1mm o rozstawie 2580mm obsadzone w elementach 

betonowych, 

 słupki zamykane od góry zaślepkami lub daszkami z tworzywa sztucznego, 

 obejmy systemowe montażowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej na słupkach o profilu 

zamkniętym 40×60mm,  

 śruby montażowe ze stali nierdzewnej z łbami okrągłymi, nakrętki zrywane, 

 cokoły betonowe systemowe wys. 250mm, 

 podmurówka prefabrykowana, 

 furtka 1200×1000mm z kształtowników stalowych z wypełnieniem z siatki stalowej ocynkowanej 

wyposażone w regulowane zawiasy. 
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2.3. Słupki i elementy metalowe wymagania. 

2.3.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 

Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur o kształcie kwadratowym lub prostokątnym 

względnie z kształtowników: kątowników, ceowników (w tym: częściowo zamkniętych) i dwuteowników, 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. 

2.3.2. Wymagania dla rur 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10224:2003 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowanej 

przez Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i 

naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, 

mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

 długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
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 długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 

długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 

m długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-

84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-EN 10083-1:2006 [14], PN-EN 10084:2002 [17] lub inne normy. 

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [12]. 

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym 

ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i 

większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i 

grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, 

znak stali i numer wytopu. 

2.3.3. Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia 

Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów 

ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i 

wypukłych karbów. 

Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-EN ISO 898-

1:2001 [35] lub innej uzgodnionej. 

Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę 

zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie 

wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni. 

Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności 

od wielkości i masy wyrobów. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 

Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: a) umiarkowanych 8 m, 

b) ciężkich - 12m, zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-97080-06:1984 

[9]. 

2.3.4. Wymagania dla drutu spawalniczego 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów 

ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-EN 1668:2000 [28], odpowiednio dla 

spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych, lub od 6 do 8 mm gdy elementy 

łączone są grubsze niż 15 mm. 

Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 

Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: 

 Średnica drutu, mm  Wytrzymałość na rozciąganie 

      od 1,2 do 1,6          od 750 do 1200 MPa 

      od 2,0 do 3,0          od 550 do 1000 MPa 

        powyżej 3,0          od 450 do   900 MPa. 

Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składać się z 

jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Każdy krąg drutu powinien być związany miękkim 

drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien składać się z jednego odcinka o regularnych 

i niesplątanych zwojach, nawiniętych regularnie i ściśle na całej szerokości szpuli. Pręty w pakietach powinny 

być związane miękkim drutem, co najmniej w dwóch miejscach, w wiązki o masie od 10 do 40 kg. Łączna 

maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto. Każdy krąg, szpula drutu i 

wiązka prętów powinna mieć przywieszkę co najmniej z danymi: nazwą wytwórcy, oznaczeniem wyrobu, 

numerem partii drutu (prętów), masą netto, potwierdzeniem kontroli o jakości wyrobu. 

Do każdej partii drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są następujące wyniki 

badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie 

wytrzymałości drutu na rozciąganie, sprawdzenie sprężystości drutu, sprawdzenie kręgów drutu i pakowania 

oraz stwierdzenie zgodności własności drutów lub prętów z normą.  

Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywołujących 

korozję. 

2.3.5. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z 

cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [38]. Minimalna grubość 

powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 15, a pomiar tej grubości powinien odpowiadać 

zaleceniom PN-EN ISO 3543:1999 [8]. 
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Tablica 15. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej, 

wg BN-89/1076-02 [38] 

Agresywność korozyjna 

atmosfery 
Minimalna grubość powłoki, m,   

przy wymaganej trwałości w latach 

wg PN-H-97080-06:1984 [9] 10 20 

Umiarkowana 

Ciężka 

120 

160 M 

160 

200 M 

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej 

  

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać 

widocznych wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

2.3.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 

powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem 

mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki 

betonowej. 

Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 lub 

zgodna ze wskazaniami Inżyniera. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003 [2]. 

Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-EN 

197-1:2002 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-

88/6731-08 [42]. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) 

powinno spełniać wymagania PN-EN 12620:2004 [4]. 

Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-EN 1008:2004 [7]. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodę pitną. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST lub 

wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien 

być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003 [2]. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-EN 

934-2:1999 [5]. 

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inżyniera. 

Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 

zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu 

powinny odpowiadać postanowieniom PN-EN 1992-1-1:2008 [1]. 

3. SPRZĘT

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, 

drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 

samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania 

fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem 

zaakceptowania przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych lub w kręgach. Liny 

należy przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własności lin. 

Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek 

transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 

Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki wiąże się drutem 

stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 mm od końców. Drut i taśma użyta do 

wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która gwarantuje, że w czasie załadunku, 

transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w 
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przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, 

należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność, 

ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach. 

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. 

Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót ogrodzeniowych 

wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na zapleczu. 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie 

dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą OST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

 wykonanie dołów pod słupki, 

 wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

 ustawienie słupków (metalowych), 

 wykonanie właściwego ogrodzenia: 

 montaż elementów podmurówki (łączniki, przęsła), 

 montaż paneli zgrzewanych, 

 wykonanie bram i furtek. 

 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w 

planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, 

bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości co 

258cm i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 

Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

 

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku 

albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po 

uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 

2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac  

co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest 

niższa od 10
o
C - po 14 dniach. 

 

5.5. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.  

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15
o
 należy 

zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod 

kątem około od 30 do 45
o
.  

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez 

posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe 

powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 

 

5.6. Panele ogrodzeniowe zgrzewane 
Panele ogrodzeniowe prostokątne zgrzewane z poziomych prętów o średnicy 5 mm i pionowych o średnicy 5 mm, 

spawanych punktowo i montowanych na systemie słupków. 

System ocynk , 3 i 4 przegięcia wzmacniające, drut o średnicy 5 mm. Wysokość ogrodzenia ok. 1,5 m. 

 Słupki z rur stalowych ocynk z kompletem mocowań i plastikową zaślepką 

 Mocowanie na obejmy 40 × 60, 

 Szerokość paneli L - 2580 mm w osi słupków, 

 Dodatkowy pręt zabezpieczający górną część panela. 
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5.7. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia 

Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [27]. 

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny 

przekraczać  0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. 

Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien 

być większy niż 1 mm. 

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 16. Inżynier może dopuścić wady większe niż 

podane w tablicy 16 jeśli uzna, że nie  mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia. 

 

5.8. Wykonanie  furtek 
Furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń ich 

lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inżynier. 

Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45 × 45 × 5 mm lub 50 × 50 × 6 mm) lub innych 

kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi. 

Każda furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 

 

5.9. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach 

5.9.1. Malowanie ogrodzeń metalowych 

Ocynkowaną siatkę, słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz po 

zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed 

korozją. 

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej 

temperaturze powietrza od 15 do 20
o
C; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5

o
C, 

jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15
o
C oraz podczas występującej mgły i rosy. 

Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 

 z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ew. 

starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża; przez 

zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów 

ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z 

wymaganiami PN-H-97051 [24] i PN-ISO-8501-1 [36], 

 przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub 

szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 

  do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, 

dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 

b) bfarby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.) 

c)  rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby, 

 farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” 

(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie 

lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie 

(usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 

 malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową 

(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

 z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, 

przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy 

poprzedniej. 

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [25]. 

Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inżynier na wniosek 

Wykonawcy. 

Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 

fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych 

zacieków sygnalizujących korozję słupka. 

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 

zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego 

toluenu jako rozpuszczalnika). 

Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki 

poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych 

zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

5.9.2. Naprawa ogrodzeń 

Naprawa ogrodzeń może polegać na wymianie elementów zniszczonych na nowe lub na doprowadzeniu starych 

elementów do stanu właściwego dla całościowych funkcji ogrodzenia. 
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Zakres napraw ogrodzenia powinien być określony w dokumentacji projektowej, SST lub wytycznych 

Zamawiającego. 

Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. 

Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie różnić się konstrukcją i wyglądem od pozostałych 

odcinków, chyba że naprawę wykonuje się jako tymczasową lub Zamawiający celowo wprowadza nowe 

materiały i rozwiązania konstrukcyjne. 

Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej należy naprawić przez usunięcie uszkodzonego odcinka i 

wstawienie nowego, łącząc starą i nową siatkę z zasady spiralami wyplecionymi z siatki stalowej. Podobnie 

należy postąpić przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiral siatki, które należy zastąpić nowymi. 

Rozpinanie nowych odcinków siatki należy wykonać zgodnie z zaleceniami punktu 5.7. 

Uszkodzone lub wygięte słupki stalowe należy albo zastąpić nowymi słupkami, a przy mniejszych 

uszkodzeniach - wyprostować przez uderzanie młotkiem, stosując odpowiednie przykładki drewniane od strony 

wygięcia. 

Siatki w ramach, uszkodzone w niewielkim stopniu, można naprawić przez wymontowanie całego przęsła i 

dokonanie naprawy w warsztacie. Siatki w ramach, uszkodzone w znacznym stopniu, powinny być zastąpione 

nowymi przęsłami. 

Ubytki w betonowych lub żelbetowych słupkach, fundamentach i prefabrykatach należy uzupełnić zaprawą 

cementową po uprzednim oczyszczeniu zabrudzeń i okruszyn lub skuciu miejsc zastarzałych do uzyskania 

czystego betonu. Szczeliny powstałe np. wskutek nierównomiernego osiadania lub innych przyczyn, należy 

zalać rzadką zaprawą cementową po uprzednim, dokładnym usunięciu zanieczyszczeń. W przypadku zerwania 

zbrojenia, należy wzmocnić je prętami dodatkowymi, łącząc ze zbrojeniem starym po stworzeniu haków i 

okręceniu drutem miękkim oraz wypełnieniu strzemionami. Mieszankę betonową należy układać małymi 

porcjami i zagęszczać ją, a po stwardnieniu betonu połączenie starego i nowego betonu zatrzeć packą. 

Wszystkie bezużyteczne (zniszczone) elementy ogrodzeń, o ile zgodnie z SST nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinny być odwiezione na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i 

materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

 

UWAGA: 

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów określonych w 

dokumentacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz 

wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 

jakości (atesty) należą: 

 siatki ogrodzeniowe, 

 rury i kształtowniki na słupki, 

 drut spawalniczy, 

 pręty zbrojeniowe, 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów 

betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 

Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

 zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3, 

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 

 poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6, 
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 prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8, względnie wykonania 

ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych, zgodnie z punktem 5.10, 

 poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11. 

 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

 przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń 

utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

 oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 

do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 

spoinomierze, 

 w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 

zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26], 

 złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST zostaną przez Inżyniera 

odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień OST zostaną rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 

Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z furtkami. 

8. ODBIÓR ROBÓT

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-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. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

  1. PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

  2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 

  5. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

  6. PN-EN 197-1:2002  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

  7. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

  8. PN-EN ISO 3543:1999 

  

Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 

  9. PN-H-97080-06:1984 

  

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

10. PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

14. PN-EN 10083-1:2006 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 

16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

17. PN-EN 10084:2002 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 

28. PN-EN 1668:2000 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

29. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

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

32. PN-EN 12385-1:2003 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 

34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 

badania 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI 

Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ, STREFĄ RELAKSU  

ORAZ PLACEM ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM 
 

 

    45 

35. PN-EN ISO 898-1:2001 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

41. BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


