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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Przedmiotem niniejszego opracowania (OSTWiORB) jest określenie ogólnych wymagań dotyczących
wykonania i odbioru robót związanych z Remontem ogrodzenia eksponowanego cmentarza
komunalnego w Świnoujściu.
ZAKRES ROBÓT PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót na terenie
cmentarza komunalnego przy ul Karsiborskiej w Świnoujściu
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5

Roboty rozbiórkowe – 45111000-8
Roboty zbrojarskie i betoniarskie - 45262300-4
Montaż prefabrykatów żelbetowych 45262310-7
Roboty okładzinowe, murarskie 45262500-6
Roboty ślusarskie 45421000-4

1.1.1. Roboty w zakresie rozbiórek i wywozu gruzu
- demontaż przęseł z paneli (siatka w kątownikach)
- rozebranie konstrukcji murowych (słupki z cegły sylikatowej
- rozkucie fragmentu cokołu betonowego
1.1.2. Roboty zbrojarskie i betoniarskie
- montaż zbrojenia trzpieni żelbetowych, monolitycznych słupków ogrodzenia
- zaszalowanie i zabetonowanie trzpieni
1.1.3. Montaż prefabrykatów żelbetowych
- montaż podstaw prefabrykowanych pod słupy
- montaż elementów cokołowych
- montaż czap wieńczących słupy
- montaż drobnych elementów prefabrykowanych na murkach lapidarium
1.1.4. Roboty murarskie – okładziny z cegły
- okładziny z cegły (obudowa trzpieni)
- okładziny z płytek ciętych z cegły
1.1.5. Roboty ślusarskie
- wykonanie i montaż stalowych elementów ślusarskich (przęsła, bramy, furty)
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ:
1.3.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym
„Ślepy kosztorys” – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Kierownik robót - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową i
występowania w jego imieniu 1.
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót
Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy
dotyczące realizacji budowy
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego
Inwestor - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie procesu budowy przez
zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
Dokumentacja budowy – dokumentacja projektowa, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka
obmiarów
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi
Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez
właściwy organ
Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad
budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją
budowlano-wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz
poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy
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1.3.2.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu
zamówienia:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 - Usługi sadzenia drzew
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233161-5 - Roboty w zakresie ścieżek pieszych
74232000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
1.3.3.NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH NORMY PAŃSTWOWE, INSTRUKCJE I
PRZEPISY WYMIENIONE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH BĘDĄ STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W
JĘZYKU POLSKIM.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie
powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Cechy Materiałów i Elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na nie zadawalającą jakość Robót, to takie materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy
.
.
1.4.1.ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Inwestor nieodpłatnie przekaże teren budowy stosownym protokołem przekazania placu budowy.
Na terenie placu budowy istnieją punkty poboru wody i energii elektrycznej – niezbędne do realizacji
zadania. Inwestor odpłatnie udostępni niezbędne do realizacji zadania media: wodę, energię
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elektryczną, a rozliczenie finansowe z inwestorem za ich pobór nastąpi na podstawie wskazań
urządzeń pomiarowych po cenach zgodnych z cenami dostawcy mediów
Wykonawca robót będzie zobowiązany do doprowadzenia przejętego terenu placu budowy do stanu
pierwotnego, jak i wszystkich urządzeń inwestora które były przekazane Wykonawcy na czas realizacji
robót wyznaczy osobę kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
Tablica informacyjna. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w
miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Każda z tych
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Tablicę informacyjną umieszcza się w
miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości
umożliwiającej jej odczytanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być
uwzględniony w cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie.
1.4.2. ORGANIZACJA ROBÓT
Wykonawca robót uwzględni w kosztach oferowanych robót:
- koszty związane z organizacją robót jak koszty zabezpieczeń bhp, ogrodzeń, barier
ochronnych, tablic ostrzegawczych, itp.
- koszty związane z funkcjonowaniem zaplecza socjalno-technicznego
- koszty związane z doprowadzeniem terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego
- inne koszty które wchodzą w zakres kosztów ogólnych budowy Wykonawcy
- koszty obsługi geodezyjnej zarówno w trakcie realizacji robót jak i w zakresie wykonania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
1.4.3. WARUNKI BHP
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
1.4.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY:
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.4.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót.
Wykonawca będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników
i cieków wodnych, pyłami lub substancjami toksycznymi lub możliwością powstania pożaru.
Podejmował będzie też wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymywanie ładu i porządku na całym obszarze, na którym realizuje
zadanie.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
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1.4.6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW W CZASIE WYKONYWANIA
ROBÓT:
Najczęstsze rodzaje uszkodzeń drzew to uszkodzenia pni – otarcia kory, uszkodzenia koron –
złamania gałęzi i konarów, uszkodzenia systemu korzeniowego – odkrycie i przesuszenie, odcięcie
zbyt blisko pnia drzewa, zmiażdżenie lub oderwanie. Podczas prac związanych z przygotowaniem
terenu pod planowaną inwestycję oraz w trakcie prowadzonych prac Wykonawca zabezpieczy
istniejące drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania w sposób gwarantujący ich ochronę przed
uszkodzeniami.
Sposoby zabezpieczania pni przed uszkodzeniem: ogrodzenie, deskowanie – osłony przypniowe

Teren ogrodzony w przypadku drzew dojrzałych obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron. Przy
drzewach wąskich ogrodzona powierzchnia zajmuje obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy
koron.
Wykonywane w formie odeskowania lub osłon z maty słomianej lub juty. Osłony obejmują całą
powierzchnię pnia do wysokości co najmniej 150 cm, dolna część deskowania oparta na podłożu.
Deski powinny ściśle przylegać do pnia. Oszalowanie należy min. 3-krotnie opasać drutem w
odstępach 40-60 cm.
Wszystkie prace budowlane, które prowadzone będą w obrębie systemów korzeniowych istniejących
drzew powinny być wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym. Ograniczenie korzeni należy
wykonywać ostrą siekierą lub piłą.
W ramach zabezpieczenia drzew na placu budowy nie dopuszcza się:
- składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego
- wykonywania wykopów w odległości mniejszej niż 1 m od pni drzew
- odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa
- rwania i miażdzenia systemów korzeniowych
- długotrwałego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia
- mocowania czegokolwiek do pni
- prowadzenia robót wymagających otwartego ognia w pobliżu roślin
- zmian poziomu gruntu wokół istniejących drzew w odległości rzutu korony +1 m
- zagęszczania gruntu w pobliżu drzew
- postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym w pobliżu drzew
Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe
przed przesychaniem.
1.4.7. OCHRONA P/POŻ:
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej
7

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI:

2.1. ŻRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH:
Nie ma zastosowania.
2.3. PRZECHOWYWANIE ORAZ 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 Inwestora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM:
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu.
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ:

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 ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez
Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem
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sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 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, ST i wskazaniach Zamawiającego, w
terminie przewidzianych umową. 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 Zamawiającego
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.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIOWYCH,
SZCZEGÓŁOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPEECJALNE:

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty budowlane oraz
rzemieślnicze przewidziane w projekcie budowlanym należy wykonać zgodnie z wytycznymi
STWiORB, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, pod nadzorem osoby posiadającej
uprawnienia budowlane bez ograniczeń, będącą pełnoprawnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z wytycznymi zawartymi w pełnej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszelkie wątpliwości dotyczące metod wykonania
prac należy każdorazowo uzgadniać
z Projektantem oraz Inżynierem. Dokumentacja projektowa zawierać będzie rysunki zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentacja projektowa, STWiORB i
wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora lub osoby działające w jego
imieniu stanowią część umowy,
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
były w całej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi
dokumentami obowiązuje ważność dokumentów wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. W
przypadku wystąpienia rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Dane określane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB są uważane za wartości docelowe, od
których uznaje się odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
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6.OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONROLĄ

BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA:

5.1. KONTROLA DOKŁADNOŚCI WYKONANYCH ROBÓT:
Kontrola dokładności wykonanych robót zostanie dokonana zgodnie z
punktem 10 i 11 niniejszej specyfikacji oraz z warunkami podanymi w specyfikacjach
szczegółowych.
5.2. CERTYFIKATY I DEKLARACJE:
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 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
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej
5.3. DOKUMENTY BUDOWY:
5.3.1.Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy należy
wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
5.3.2.Księga Obmiarów Robót
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów.
5.3.3.Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
- protokoły przekazania Terenu Budowy
- protokoły odbioru Robót
- protokoły i notatki służbowe

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze
Robót.
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia.
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje
się w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do
Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych księgi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją
umowy.
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów.
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii
osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi.
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą
wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze,szkice te będą
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dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z
Inspektorem Nadzoru.
7.3. Termin i częstotliwość przeprowadzania obmiarów.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, łub w innym czasie, określonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy,
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót
zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót.
Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu
robót określonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzą wynik
pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny całą
robotę lub jej część należy uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji
Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić robotę do stanu
zgodności z normą i Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego
wynik jest ostateczny.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiór robót zanikowych
- odbiór robót częściowych
- końcowy odbiór robót
Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować n/w dokumenty:
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacją
- dokumentację geodezyjną powykonawczą
- inne dokumenty przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT:
Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowana przez Wykonawcę, a przedłożona
Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowiąca podstawę do zawarcia Umowy przez
Inwestora i Wykonawcę. Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA:

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót" podanymi w
Założeniach Ogólnych oraz w Założeniach Szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji
kosztorysowych przynależnych odpowiednim KATALOGOM NAKŁADÓW RZECZOWYCH lub innych
katalogów dla których przyjęto podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej.
Dla zakresów robót wymagających uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót,
należy w ofercie uwzględnić dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegółowych.
PRZEPISY ZWIĄZANE:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)
- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362)
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 8 z 2002r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r.
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111000-8
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką i demontażem paneli z siatki stalowej oraz słupków murowanych z cegły.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności w zakresie rozbiórki elementów
ogrodzenia (bez fundamentów)
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i
określeniami podanymi w informatorach i poradnikach.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją techniczną , warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY:
Nie występują
3. SPRZĘT:
3.1. Sprzęt mechaniczny.
Młoty wyburzeniowe
3.2. Sprzęt ręczny
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki,
4. TRANSPORT
Samochód skrzyniowy do wywiezienia materiału rozbiórkowego na odpowiednie składowiska.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i
wykonać stosowne zabezpieczenia. Prace należy prowadzić w sposób optymalny eliminując
uciążliwości (hałas, kurz) dla mieszkańców pobliskich budynków
.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na
miejscu.
7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT:
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmi

ST2 ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z robotami zbrojarskimi i betoniarskimi
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności w zakresie wykonania zbrojenia i
zabetonowania trzpieni żelbetowych słupów ogrodzenia.
- osadzenie zbrojenia głównego z prętów fi 12 w istniejących ławach betonowych przy zastosowaniu
kotew chemicznych
- montaż strzemion
- wykonanie szalunku trzpienia
- zabetonowanie
- rozszalowanie
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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 oraz za zgodność z
dokumentacją techniczną , warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY:
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB części ogólnej.

2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi stosuje się stal klas i gatunków wg
dokumentacji projektowej.
2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia
widoczne gołym okiem.
2.2.3. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być
podane:
- nazwa wytwórcy;
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215;
- numer wytopu lub numer partii;
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej;
- masa partii;
- rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie
do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
- znak wytwórcy;
- średnica nominalna;
- znak stali;
- numer wytopu lub numer partii;
- znak obróbki cieplnej
2.2.4. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
2.2.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
2.2.6. Masa betonowa gotowa z atestem
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Wymagania do betonu użytego do budowy – wg projektu konstrukcji.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003.
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3. SPRZĘT:
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ST 0 „Wymagania ogólne”.
5.2. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie i betoniarskie.
5.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/510042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.3.2. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu
i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie, bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem
ciepłej wody.Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
5.3.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków. Dopuszczalna wielkość miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
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Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
5.3.5. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PNS- 10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę,
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia
prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co
najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać
warunki podane dla haków.
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.4. Montaż zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej
się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
a) 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych;
b) 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych;
c) 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali;
d) 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów;
e) 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.4.2. Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy
do 12m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.
5.5. Wykonywanie robót betoniarskich
5.5.1. Zalecenia ogólne
– Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN63/B-06251;
– Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.5.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
– Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompę przystosowaną do podawania
mieszanek plastycznych;
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– Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny;
– Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 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).
5.5.3. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
– 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;
– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;
– 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;
– 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.
5.5.4. Przerwy w betonowaniu
– Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem;
– Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem;
– 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.
– W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu trzech godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
– Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać dwóch godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
• 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;
• 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;
• 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;
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja;
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót wykonania betonu i zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy sprawdzić zgodność przywieszek z zamówieniem;
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poniżej.
Usytuowanie prętów:
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia
grubości otuliny;
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm;
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm;
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm;
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%;
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na
tym pręcie;
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm;
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
Przy odbiorze betonu gotowego należy sprawdzić jego zgodność z dokumentacją projektową.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT:
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”.
Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz możliwe do określenia na
etapie projektowania i stanowił będzie podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich ilości
i wartości zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą robót. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego zlecenia Inspektora nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową
zapłatę. Jednostką obmiarową jest szt.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy winien odbyć się po zgłoszeniu pisemnym przedstawicielowi Zamawiającego.
Do odbioru końcowego należy przedłożyć oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu
robót. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia po
potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 42 robót budowlanych
odbiorowych..
9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
Cena obejmuje:
- oznakowanie robót,
- prace przygotowawcze, towarzyszące i tymczasowe,
- wywóz wyciętych drzew,
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- zakup i transport materiałów,
- prawidłowe wykonanie robót,
- uporządkowanie terenu,
- inne, nie wymienione roboty niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą
STWiOR przewidzianych w dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów
dotyczących robót zbrojarskich i betoniarskich

ST3 MONTAŻ PREFABRYKATÓW ŻELBETOWYCH
1. WSTĘP:
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montażem elementów ogrodzenia w postaci prefabrykatów żelbetowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres Robót Objętych Specyfikacją Techniczną:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych:
- montaż podstaw prefabrykowanych pod słupy
- montaż elementów cokołowych
- montaż czap wieńczących słupy
- montaż drobnych elementów prefabrykowanych na murkach lapidarium
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB.
Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych.
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją
zamówienia. Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i
osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją
niniejszego zamówienia.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".
Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi Specyfikacjami oraz Normami.
2. MATERIAŁY:
Elementy prefabrykowane dostarczone z wytwórni betonu architektonicznego
Kleje i zaprawy
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3. SPRZĘT:
Część elementów, szczególnie elementy cokołowe, z uwagi na gabaryty i wagę muszą być
montowane przy użyciu małego dżwigu bądź ładowarki kołowej.
4.TRANSPORT:
Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie środków
transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym.
Dostawa elementów prefabrykowanych z wytwórni przewidziane jest ciężkimi samochodami z samo
wyładunkiem.
5.WYKONANIE ROBÓT:
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w
obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek
sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym.
Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z
dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót montażowych należy wykonywać pomiary
geodezyjne związane z:
• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
• wyznaczeniem krawędzi,
• pomiarem powykonawczym.
Wszystkie elementy cokołowe montować należy przy użyciu kleju o bardzo dobrych parametrach
odporności na warunki atmosferyczne, w tym przemarzanie.
Z uwagi na zastosowanie konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych wszystkie
elementy należy zamontować z bardzo dużą dokładnością. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na
znaczną długość ogrodzenia. Ewentualne nieprawidłowości podczas montażu elementów rzutować
będą na efekt końcowy inwestycji.
5.1.Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia pra
Wykonanie robót powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami a w szczególności
z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Prace należy prowadzić w sposób optymalny eliminując uciążliwości (hałas, kurz) dla mieszkańców
pobliskich budynków.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektem
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej Specyfikacji
7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT:
Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty
wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiającego.
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegółowe zasady obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń zawartych w
podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje własne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
- odbiór podłoża (górnej płaszczyzny istniejącego fundamentu betonowego), uzupełnienie
ewentualnych ubytków i wyrównanie nierówności powinien nastąpić przed przystąpieniem do montażu
prefabrykatów.
- odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy
dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają
- odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy uniemożliwiającej
dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru
częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena
wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót
(robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru
- odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy
odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję
odbiorczą. Z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta
ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być
wpisany do dziennika budowy’
9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów.
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ST4 ROBOTY MURARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z okładzinami z cegły.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacji, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem okładzin
trzpieni żelbetowych z cegły.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i
określeniami podanymi w informatorach i poradnikach oraz części ogólnej STWiORB
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją techniczną , warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY:
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej STWiORB
2.2 Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymogi normy PN-EN 1008:2004
2.3 Wyroby ceramiczne
Cegła pełna i perforowana klinkierowa
-wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
-masa 3,0-4,5 kg
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%.
-Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
-Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania –brak uszkodzeń
-Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość
cegieł nie spełniających powyzszego wymagania nie powinna być większa niż:
-2 na 15 sprawdzanych cegieł
-3 na 25 sprawdzanych cegieł
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.4 Zaprawy budowlane do klinkieru
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Zaprawy gotowe zgodne z wytycznymi producenta.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy i sposób przygotowania wg instrukcji na
opakowaniu.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu.
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3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Potrzebne materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu kołowego.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogolnej STWiORB
5.2 Wymagania ogólne:
-okładziny murowane z cegły należy wykonywać warstwami, z zachowaniem
prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z
rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów.
-cegły powinny być suche, wolne od nalotu, kurzu i innych zabrudzeń.
-co trzecią warstwę murowanych okładzin należy przewiązać prętem fi 6 mocowanym
do trzpienia żelbetowego.
-w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy mu rów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robót po
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
- Zachować wymagania technologii podanej przez producenta elementów
klinkierowych.
Mury z cegły pełnej.
Spoiny w murach ceglanych.
-10 mm w spoinach poziomych,
-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Spoiny uzupełniać zaprawą o
konsystencji plastycznej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i
pęknięć,
-odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana nie jest na placu budowy, należy kontrolować jej datę
przydatności podaną na opakowaniu. w sposób podany w obowiązującej normie.
6.4 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów
Dopuszczalne odchyłki [mm]
Rodzaj odchyłek
mury spoinowane
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Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości -2
– na całej powierzchni-5
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m-2
– na całej wysokości-3
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości-2
– na całej długości-5
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości-2
– na całej długości-10
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
szerokość, wysokość +5, -5.
7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT:
Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej STWiORB
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej. .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
dały wyniki pozytywny.
.
9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PRZEPISY ZWIĄZANE:
-PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
-PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
-PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku.
-PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
-PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
-PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
.
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ST5 ROBOTY ŚLUSARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem elementów przęseł metalowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związanych z wykonaniem
przęseł:
Zakres obejmuje:
- wykonanie przęseł, bram i furt metalowych
- osadzenie kotew, zawiasów i dystansów w słupach
- montaż poszczególnych elementów
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
podanymi w informatorach i poradnikach
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
techniczną , warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY:
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w ST "Wymagania ogólne".
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej są:
- pręty stalowe o profilu zamkniętym 20x20 mm
- płaskownik stalowy 10x50mm
-materiały pomocnicze (tuleje, zawiasy, kotwy)
2.3. Wymagania dla materiałów
Wszystkie elementy (przęsła, bramy, furty) wykonane w warunkach warsztatowych zgodnie z rysunkami
zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane na gorąco.
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy
sobą elementów ogrodzenia powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i
wypukłych karbów.
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03
lub innej uzgodnionej.
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3. SPRZĘT:
Realizację robót przeprowadzić w sposób ręczny.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".
Podczas transportu przewożone elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone i rozdzielone, by
nie doprowadzić do uszkodzenia koloru oraz warstwy cynku..
5. WYKONANIE ROBÓT
9.5 Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych – cynkowanie ogniowe
• Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory
technologiczne powinny być uzgodnione z cynkownią
Przygotowanie powierzchni do malowania natryskowego
• Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona nie
mniej niż do 2 stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051),
• powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3
stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeżeli w projekcie
nie podano inaczej.
b) Wykonywanie powłok
• Stan przygotowania powierzchni należy sprawdzić bezpośrednio przed nakładaniem powłok wg PNH-97052 (PN-70/H-97052). Malowanie konstrukcji należy wykonać zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H97053) wg wymagań podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne powłoki powinny różnić
się kolorami.
• Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN 22063
c) Zalecenia szczegółowe
• Strefa malowana nie powinna zachodzić na strefę nie malowaną głębiej niż 30 mm,
• Strefa o szerokości 150 mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego powinna
mieć powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą,
• Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy materiały posiadają świadectwo
dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. W czasie wykonywania robót
należy sprawdzić:
-

zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w warunkach ogólnych Specyfikacji.
7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT:
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na
zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: - wykonane koryto Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PRZEPISY ZWIĄZANE:
Zawarte w części ogólnej STWiORB
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