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1.0. SST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 Roboty budowlane
1.1. Obowiązki Inwestora
-Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji.
-Przekazanie pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji – Inwestor przekaże teren niezwłocznie po
podpisaniu umowy.
-Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.2. Obowiązki Wykonawcy
- Przejęcie pomieszczeń oraz ich zabezpieczenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie pomieszczeń, od momentu ich przejęcia do
odbioru końcowego. W miarę postępu robót pomieszczenia należy sukcesywnie porządkować usuwając
zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
-Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym
się na robót budowlanych (od przejęcia pomieszczeń do odbioru końcowego robót).
-Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
-Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego w
porozumieniu z inwestorem który wyznaczy stosowne pomieszczenie.
1.3. Materiały i sprzęt
-Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacja projektową i
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz
akceptacje inspektora nadzoru.
-Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do
robót.
-Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem
pobrania reprezentatywnych próbek.
- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.
1.4. Transport
Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny one posiadać
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń
obciążeń osi pojazdów.
1.5. Wykonywanie robót
Wszystkie roboty objęte umową (kontraktem) powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami, a także wymaganiami
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie lub przedmiarze
robót.
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w
całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych)
oraz kierownika do wykonania instalacji elektrycznych.
1.6. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć
następujące dokumenty budowy:
-dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych elementów
konstrukcyjnych.
1.7. Kontrola jakości robót
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i
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przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:
-wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów w celu zachowania ich odpowiedniej
jakości,
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,
-prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników
badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeżeli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
1.8. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
Obmiar robót wykonuje Wykonawca. Obmiar obejmuje roboty zawarte w umowie oraz roboty nie ujęte, a
które wykonawca miał obowiązek ująć w ofercie powiadamiając o tym Inwestora. Roboty są podane w
jednostkach zgodnych z przedmiarem. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i
zrozumiały; dla robót zanikających przeprowadza się go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych –
przed ich zakryciem.
1.9. Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości
technicznej.
Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu,
przed ich zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania,
wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.
1.10. Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:
- Receptury i ustalenia technologiczne,
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
-Ocenę stanu faktycznego sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,
- Sprawozdanie techniczne.
- Dokumentację powykonawczą.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
-przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,
-zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną
zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót
1.11. Tok postępowania przy odbiorze.
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza na piśmie Inwestorowi.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
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stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi
wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje się odbioru.
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne, dokonuj się
potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne w razie ich wystąpienia o ile będą spełniały przesłanki
zawarte w prawie zamówień publicznych, zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach
rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do
prawidłowego wykonania robót.

2.0. SST -01 CPV-45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.1 Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką niezbędnych elementów przy realizacji zadania: "Budowa ogrodzenia budynku Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Rumi, ul. Pomorska 3". Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.2 Zakres robót
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżem (w miejscu przebiegu cokołu ogrodzenia),
wykop liniowy pod fundament cokołu ogrodzenia. Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.
2.3 Materiały
- brak
2.4 Sprzęt
dowolny.
2.5 Transport
Środek transportu - samochód samowyładowczy.
2.6 Wykonanie robót
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od
istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robot.
Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub
użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i
ogrodzić. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób
wykonywania robot. Jeżeli podczas wykonywania robot ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa się dalsze prace i zawiadamiając osobę nadzorującą roboty ziemne.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów
poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie.
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W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż
1 m od krawędzi wykopu. Wolna przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Wykopy o ścianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości
wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać,
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie
ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia
ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.
W przypadku wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym niedopuszczalne jest:
1)włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem,
2) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,
3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w
jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
4) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej
niż określają to odrębne przepisy,
5) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni
w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie powinno
być określone w dokumentacji projektowej w określonych prawem przypadkach) należy:
1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości
wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;
2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w każdym punkcie skarpy;
3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z
zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowy prefabrykowane, z użyciem wcześniej
przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu
terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie
powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku zabronione.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę
niebezpieczną i odpowiednio ja oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości
od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy
ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju.
Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym, jednocześnie z transportem urobku, wykop
musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny
być załadowane poniżej górnej krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i
stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
1) w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5 m;
2) w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3 m.
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Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją
projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się
podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulującymi wykonywanie i odbiór robot ziemnych oraz prac
im towarzyszących są:
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
kanalizacyjnych.
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Warunki geotechniczne
Warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne oraz geotechniczne na terenie, na którym mają być
wykonane roboty ziemne, oraz ewentualnie na terenach sąsiednich, na które te roboty oddziałują, powinny
być rozpoznane w stopniu dającym możliwość bezpiecznego wykonania robót. Warunki te należy
przeanalizować także pod względem ich wpływu na posadowienie konstrukcji lub pracą budowli ziemnych i
innych obiektów lub urządzeń sąsiadujących z budową. Działania rozpoznawcze warunków geotechnicznych
na terenie robót ziemnych na terenach sąsiednich, na które może się rozprzestrzeniać oddziaływanie tych
robót, powinny obejmować:
a) rodzaj i stan gruntów w podłożu;
b) uwarstwienie podłoża;
c) poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz ich okresowe wahania;
d) właściwości fizyko-mechaniczne gruntów i ich zmienność;
e) kategorie urabialności gruntów;
f) posadowienie istniejących konstrukcji.
Charakterystyki fizyczne gruntów i innych materiałów stosowanych w robotach ziemnych określa norma
PN-B-06050:1999 i PN-S-02205:1998. W trakcie wykonywania robot ziemnych, a następnie eksploatowania
konstrukcji lub budowli ziemnej podłoże gruntowe w całej strefie oddziaływania robót nie powinno być
podatne na osiadanie. Jeżeli prognozowane osiadania mogą być większe niż dopuszczalne, to należy
zastosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne w celu redukcji osiadań (np. wzmocnienie podłoża).
W przypadku braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania powodującego poruszenie
gruntu w poziomie posadowienia obiektu na skutek działania wody, należy taki grunt usunąć i zastąpić go
innym, o odpowiednich właściwościach.
Przy wykonywaniu robot ziemnych zarówno w wykopach, jak i w nasypach należy uwzględniać zdolność
niektórych rodzajów gruntów do tworzenia wysadzin. W przypadku występowania gruntów wysadzinowych
w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany i nieuwzględnienia w projekcie przykrycia ich
warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem, należy je usunąć co najmniej do głębokości przemarzania
gruntu.
Podłoże gruntowe przewidziane do posadowienia konstrukcji powinno być przedmiotem
odbioru częściowego.
Okoliczności nieprzewidziane w robotach ziemnych
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotyka na nie opisane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiały takie jak:
• urządzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej,
gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej itd.;
• kanały, dreny;
• resztki konstrukcji;
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•

materiały nadające się do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, żwiru, piasku) roboty
należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.
Jeżeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje się grunt o nośności
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne należy przerwać do
momentu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
Również w sytuacji wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności budowli do
czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy:
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć obszar
zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi;
b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu.
Podobnie w przypadku odsłonięcia w ziemi starych przedmiotów (wykopaliska archeologiczne) lub
niewybuchów i innych pozostałości wojennych roboty należy przerwać i zawiadomić odpowiednie władze
administracyjne, a miejsca odkryć i zabezpieczyć przed dostępem postronnych ludzi i zwierząt.
Urabialność gruntów
Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne materiały stosowane w tych pracach mogą zmieniać
swoje cechy fizyczne, w szczególności dotyczy to zmiany gęstości objętościowej. Przedziały przyrostu
procentowego objętości gruntu w rezultacie jego spulchnienia podczas odspajania oraz kategoryzację
gruntów uwzględniającą specyfikę i stopień trudności urabiania w złożu zawarto w normie PN-B06050:1999. Dane dotyczące przyrostu objętości dla rożnych rodzajów gruntów i innych materiałów
stosowanych w robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostały również w zestawieniu
podstawowych parametrów fizycznych gruntów w normie PN-B-06050:1999.
Ogólne zasady wykonywania wykopów i ukopów
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości
wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skarpami obudowane w dolnej części.
Sposób ich wykonania powinien być zgodny z projektem.
Przystępując do wykonywania wykopów należy sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania
robót i ustalić ciśnienie spływowe, które może powodować utrudnienia wykonania robót w efekcie
naruszenie równowagi skarp wykopu. W przypadku prowadzenia robót wykopowych poniżej zwierciadła
wody gruntowej, obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem.
Odsłonięte podczas wykonywania wykopów źródła wody należy ująć za pomocą rowów lub drenów i
odprowadzić rowami stokowymi poza teren robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie w
podłożu gruntów ekspansywnych. Dno i skarpy lub ściany wykopów w stałych należy trwale umocnić. Dno
ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2% do 3% w kierunku przewidywanego spływu wody.
Zasady zabezpieczania wykopów i ukopów
W przypadku wykopów o głębokości do 0,80 m taki pas terenu można zabezpieczyć tylko po jednej stronie.
W przypadku wykopów o głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu lub 1,25 m, należy w odstępach
do 20 m zapewnić wyjścia (zejścia) z nich przy użyciu np. drabin lub schodków. W obrębie klina odłamu
ścian wykopu nie jest dopuszczalna W sytuacjach specyficznych należy stosować środki techniczne
zmniejszające rozmiary klina odłamu (np. zastrzyki, wprowadzenie ścianki w grunt rodzimy).Elementy te
powinny być uwzględnione w projekcie.
Wymiary wykopów i nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do:
- wymiarów fundamentów w planie lub średnicy przewodu;
-- głębokości wykopu;
-zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie
-rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie skarp);
- szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej.
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-szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w
przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja – nie mniejsza niż 0,80 m.
Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 m do 1,25 m bez
przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i drenaży co najmniej
po 0,30 m z każdej strony układanego przewodu.
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie – od 30 cm do 60 cm w
zależności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed
wykonaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych.
W przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy zastosować odpowiednie
środki zapewniające wymagana nośność podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio
zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo-żwirowa, albo warstwa chudego betonu).
Warunki techniczne wykonania robót ziemnych zadania
- Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte nieobudowane. Metody wykonania robót (ręcznie lub
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
-W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym.
-Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów)
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zagospodarowania
terenu.
-Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie bezie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odległość do 6 km .
-Wymagania dotyczące zagęszczenia i odwodnienia wykopów:
1) Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące wartości
wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0.
2) W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, należy
niezwłocznie wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora oraz Nadzór Autorski.
-zasypanie (podsypka, wylewka) wykopów z ubijaniem warstwami 15-20 cm.
2.7 Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.
2.8 Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2, m3).
2.9 Odbiór robót
Dokonuje go przedstawiciel Inwestora na podstawie obmiarów rzeczywistych.
2.10 Podstawa płatności
Zapis w protokole odbioru, po odbiorze robót.
2.11 Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r.
– Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami
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3. SST – 02 Wznoszenie ogrodzeń

CPV – 45342000-6

3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru ogrodzeń, bram i furtek przy realizacji
zadania: "Budowa ogrodzenia budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rumi, ul.
Pomorska 3". Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy na dostawę, oraz wykonanie montażu w/w elementów budowlanych.
3.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :
- wykonanie cokołu betonowego o wymiarach 0.20x0.30 m z fundamentami 0.20x0.80 m z betonu C20/25
- wykonanie i osadzenie ogrodzenia z kątowników stalowych 25x25 mm spawanych, wysokości 1.5 m na
słupkach stalowych 60x60 mm o rozstawie 2,50 m, cynkowane ogniowo i malowane farbą proszkową,
obsadzonych w cokole betonowym
- wykonanie i osadzenie furtki jednoskrzydłowej z kątowników stalowych 25x25 mm, o wys. 1,70 m i szer.
1,20 m, spawanych na słupkach stalowych 80x80 mm, cynkowane ogniowo i malowane farbą proszkową, z
zamkiem z wkładką patentową.
3.3. Materiały
- beton C20/25
- Ogrodzenie z kątowników stalowych 25x25 mm spawanych, wysokości 1.5 m na słupkach stalowych 60x60
mm o rozstawie 2,50 m, cynkowane ogniowo i malowane farbą proszkową, obsadzonych w cokole
betonowym
- Furtka jednoskrzydłowa z kątowników stalowych 25x25 mm, o wys. 1,70 m i szer. 1,20 m, spawanych na
słupkach stalowych 80x80 mm, cynkowane ogniowo i malowane farbą proszkową, z zamkiem z wkładką
patentową.
3.4. Sprzęt
Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3.5. Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ogrodzeń powinny odbywać się
tak aby zachować ich dobry stan techniczny.
3.6. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" .
Ogrodzenie i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku
wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.
Każda furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.
3.7. Kontrola jakości robót
Odbiorowi podlegają: wyrób elementów, zabezpieczenie, montaż segmentów oraz odbiór wszystkich
elementów wraz z odbiorem powłoki.
3.8. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest (m) i (szt.)
3.9. Odbiór robót
Na podstawie wyników odbiorów należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.
Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie ogrodzenia i furtek należy uznać za
zgodne ze ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze
ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
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3.10. Podstawa płatności
Cena jednostkowa uwzględnia: dostarczenia, montażu oraz zapewnienie niezbędnych czynników do
wykonania i montażu ogrodzeń i furtek; Za (m) oraz za (szt) zgodnie z obmiarem.
3.11. Przepisy związane
Cena jednostkowa uwzględnia: dostarczenia, montażu oraz zapewnienie niezbędnych czynników do
wykonania i montażu ogrodzeń i furtek; Za (m) oraz za (szt) zgodnie z obmiarem.
PN-S-02205:1998 PN- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Ochrona przed korozją.
H-97051
Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
PN-H-97053

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania Druty okrągłe ze stali
niskowęglowej ogólnego przeznaczenia Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i
badania. Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i
badania

PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-82054
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie
BN-73/0658-01
BN-89/1076-02 skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
BN-83/5032-02 stalowych, żeliwnych, staliwnych i wymagania i badania
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen. Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe (lub
odpowiadające im normy EN)

