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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-00.00.00 
 

Wymagania ogólne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: Modernizacja boisk sportowych w 

Cieszacinie Wielkim i Wierzbnej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

robót opisanych w 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Dziennik budowy - 

dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

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

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru) Projektant - uprawniona osoba prawna lub 

fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji 

projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

ST. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

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

szczegółowych warunkach umowy 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 



3 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania 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: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować 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. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót zgodnie z 

art. 21a „Prawa budowlanego". 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

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

rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

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

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
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lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

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

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

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

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

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

przez Zamawiającego. 

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

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej l tydzień przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
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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 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. 

 

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 przewidzianym umową. 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 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu  kontroli Zamawiający może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

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

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

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
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wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

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

6.2. Pobieranie próbek 

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

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki 

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

w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

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

 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
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Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST. 

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

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

posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i 

montaż nawierzchni syntetycznej. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

(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 jej 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 Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego 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 Zamawiającego, 

daty zarządzenia 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 sposobu wykonywania zabezpieczenia 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. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do 

ustosunkowania się. 
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Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Zamawiającego. 

(2) Dokumenty laboratoryjne 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 7. 

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

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

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę syntetyczną, 

potwierdzone przez badania laboratoryjne. 
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7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

 

7.4. Odbiór ostateczny robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

budowy z wpisem do bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo  ruchu,   komisja  dokona  potrąceń,   oceniając  

pomniejszoną  wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 
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8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w Specyfikacjach 

Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji projektowej. 

 

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nic wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.02.00 roboty ziemne 

l.Część ogólna 1.1 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-01.02.00 są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

robót 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie w ramach: •   

wykopy pod fundamenty 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00.00 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją będą: 

- grunt wydobyty z wykopu, 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego. - 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST -00.00.00 . Użyte środki transportu muszą 

być sprawne technicznie. 
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Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Zamawiającego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-00.00.00 . 

Roboty wykonane ręcznie. 

 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 

Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 

Jednostką obmiarowa jest m
3
 przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu, wykopów, 

przekopów, zasypek. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z 

PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. , 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. 

Określenia, symbole, podział i opis gruntów BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności 

gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 04.00.00 
 

 

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE, 

1.    PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robot betonowych i 

żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji robót. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i 

żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i 

podbudowy. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

betonowych i żelbetowych: 

-    fundamentów ogrodzenia, piłkochwytów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

ST-00.00.00 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-00.00.00. Niniejsza specyfikacja 

obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, 

zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową projektem 

wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją u mowy. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 

w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1) Harmonogram i kolejność prac betonowych, 

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru, 

3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 

4) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania, 
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2.    MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST-00.00.00. 

- beton B-20 

- zbrojenie A-0, A-III wg dokumentacji technicznej 

3.    SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 

Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

 

 

4.    TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 

 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania podano w ST-00.00.00 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 p. 7. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

szalunków, zbrojenia, 

cementu i kruszyw do betonu, 

receptury i jakości betonu, 

sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 

sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, dokładności prac 

wykończeniowych, pielęgnacji betonu. 

 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 8. Podstawą 

dokonywania pomiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostką obmiarową jest m
3 
(metr sześcienny) 

wykonanych i odebranych robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 
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Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

technicznej. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 

Badanie poprawności rozprowadzenia włókien stalowych może być przeprowadzone wizualnie. 

Zawartość włókien może być sprawdzona przez pobranie co najmniej 5 litrów świeżego betonu, 

wypłukanie włókien i ich zważenie. Zawartość zmierzona nie powinna odbiegać o więcej niż 10% od 

wartości założonej. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

10.PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Związane normatywy 

 

WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne : 

Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania Rozdział 5 - Deskowania Rozdział 

6 - Roboty Betonowe Rozdział 7 - Zbrojenia Rozdział 8 - Konstrukcje 

drewniane. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-06.01.01 ogrodzenie, 

piłkochwyty 

1.Wstęp. 

 

1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia i 

piłkochwytów. 

 

2.Zakres stosowania ST . 

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

 

1.1. Zakres robót objętych ST . 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmują wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów 

- Ogrodzenie panelowe wys. 1,83 m 

- Piłkochwyty wys. 6,00m 

 

1.2. Określenia podstawowe . 

2.2.1. Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne". 

2.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania 

ogólne" . 

 

2.  Materiały 

- Ogrodzenie panelowe wys. 1,90m 

- Furtka stalowa 

- Piłkochwyty wys. 6,00 m z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym zamocowanej na słupach 

stalowych fi 80 mm z linką naciągową pomiędzy słupami, skrajne z zastrzałem. 

 

4. Sprzęt. 

Montaż elementów ręcznie. 

 

5. Transport 

Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

 

5 . Wykonawstwo . 

Piłkochwyt - wys. 6,0 m z sieci polipropylenowej o oczkach 10 x 10 cm w kolorze zielonym, zamocowanej na 

słupach stalowych 0 80mm z linką naciągową pomiędzy słupami. Skrajne słupy projektuje się z zastrzałem. Słupy 

w fundamentach betonowych w rozstawie co 4,0 m. Elementy stalowe należy zabezpieczyć podkładem do metalu 

(x2) oraz pomalować farba do metalu w kolorze zielonym o strukturze satynowej (x2). 

 

Przy południowo-zachodnim boku boiska należy wykonać ogrodzenie wysokości 1,9m z paneli 

ogrodzeniowych (h = 183cm) zgrzewanych punktowo z poziomym drutem płaskim. Wymiar drutu 

płaskiego: 12 x 6 mm, średnica drutów pionowych: 4,5 mm, np. typu Nylofor FK 
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firmy Betafence. Panele mocowane będą do słupków stalowych 0 40mm nasadzonych w fundamentach 

betonowych w rozstawie co 2,50 m (wg projektu konstrukcji). Długość ogrodzenia: 103,7 mb. 

W ogrodzeniu przyjetoo jedną furtkę, w rozstawie słupów 1,23 m, słupy o przekroju 80 x 80 mm oraz 

jedną bramę dwuskrzydłową w rozstawie słupów 3,00 m (np. wg ww systemu Betafence). Posadowienie 

słupów ogrodzenia wg projektu branży konstrukcyjnej. 

Brama dwuskrzydłowa 300 x173 cm, np Nylofor firmy Betafence. Skrzyło bramy wykonane jest ze stalowej ramy 

60 x 60 x 2 mm. Wypełnienie składa się z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem 

płaskim (wymiar drutu płaskiego: 12 x 6mm, średnica drutów pionowych: 4,5mm). Brama wyposażona jest w 

zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na słupach 80 x 80 x 3 mm. Furtka jednoskrzydłowa 123 x 173cm, np 

typu Nylofor firmy Betafence. Skrzydło bramy wykonane jest ze stalowej ramy 60 x 60 x 2 mm. Wypełnienie 

składa się z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem płaskim (wymiar drutu płaskiego: 

12 x 6 mm, średnica drutów pionowych: 4,5 mm). Brama wyposażona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i 

osadzana na słupach 80 x 80 x 3 mm. 

 

 

 

6. . Kontrola jakości. 6.1.Kontrola 

jakości materiałów. 

Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka powinna posiadać 

atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. 

 

 

6.2. Kontrola jakości wykonania. 

• Zgodnie z instrukcją producenta 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia. 

• Ilość robót została określona w przedmiarze robót 

 

8. Odbiór robót 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 

wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 

 

9. Podstawa płatność . 

Podstaw, płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. Cena 

jednostkowa obejmuje : 

• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania 

• Montaż ogrodzenia i furtek, 

• Wykonanie niezbędnych badań. 

Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST- 00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

10. Dokumenty związane. 

 

 

Instrukcja montażu producenta
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST.01.00 Profilowanie i konserwacja rowu 1. 

 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przeprowadzeniem profilowania, remontu i konserwacji rowu melioracyjnego z wykonaniem kanału 

deszczowego w obrębie Przytocko w gminie Kępice. 

 

 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, 

pogłębianiem, wycinką roślinności oraz profilowaniem dna i skarp rowu melioracyjnego, w ramach 

przeprowadzenia jego remontu i konserwacji. W skład prac wchodzi: 

- ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, 

- ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, 

- usunię cie krzaków, 

- ręczne odmulenie i koszenie porostów z dna cieków, 

- hakowanie dna, 

- likwidacja przetamowań w dnie z wydobyciem wiatrołomów i gałęzi 

- oczyszczenie koryta z odpadów komunalnych, porostów, roślin, gałęzi i krzaków, 

- profilowaniu dna i skarp rowu w celu uzyskania nachylenia zgodnego z dokumentacją projektową. 

1.3. Określenia podstawowe 

Rzeka. Ciek naturalny płynący w sposób ciągły lub okresowy, naturalnym lub uregulowanym korytem. 

Rów. Sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy 

ujściu. 

Most. Obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

Obiekt mostowy. Most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

Rów przydrożny. Rów zbierający wodę z korony drogi. 

Rów odpływowy. Rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 

Rów stokowy. Rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 

 

Jednoroczne samosiewy. Rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych. 

Chwasty. Rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i 

jakość. 

Ś rodki chwastobójcze. Chemiczne środki (herbicydy) do niszczenia chwastów w różnych uprawach, w tym 

wypadku w trawnikach. 

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

podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały zgodnie z przedmiarem robót. 

 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 

Ze względu na położenie konserwowanych obiektów w terenie zabudowanym i trudnodostępnym, roboty należy 

wykonywać ręcznie przy pomocy prostych narzędzi (kosa, łopata, szpadel, siekiera). Dopuszcza się 

wykorzystanie do koszenia wykaszarki spalinowe. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne 

4.2. Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem, przedmiarem robót, umową i 

niniejszą ST. 

W czasie przebudowy i konserwacji urządzeń melioracyjnych należy przestrzegać zaleceń osoby sprawującej 

kontrolę techniczną, wyznaczonej przez Inwestora. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary. 

5.2. Informacja o terenie budowy 

Roboty konserwacyjne urządzeń melioracji podstawowych (cieki oraz wały) są robotami liniowymi. 

Wykonawca przemieszcza się wzdłuż konserwowanego obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, 

wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu. Są to roboty w terenie o utrudnionym dostępie do 

obiektu, bez stałej możliwości poruszania się wzdłuż obiektu środkami transportowymi. 

Organizując roboty konserwacyjne na ciekach, należy je rozpocząć od ujścia umożliwiając swobodny odpływ 

wody. W czasie trwania robót należy na bieżąco usuwać zbierające się na kratach porosty trawi inne 

zanieczyszczenia. 

5.3. Oczyszczenie rowu 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu. 

Koszenie porostu traw ręczne należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu tradycyjnego -konwencjonalnej kosy 

ręcznej lub kosy spalinowej. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie 

wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie. 

Koszenie porostu traw ze skarp cieku należy przeprowadzić do wysokości 4cm od poziomu gruntu w zależności od 

sytuacji terenowej. Eksploatacyjny pas wykosić o szerokości min. 1m od górnej krawędzi skarpy. 

Wygrabienie porostów należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty należy złożyć 

w wałek na granicy wykoszonych porostów lub, w przypadku gdy pozwala na to sytuacja terenowa, złożyć w 

kopki, a następnie wywieźć. Usuwanie kożucha roślin pływających prowadzić systematycznie z 

prowadzeniem pozostałych prac. Zebrane rośliny należy usunąć poza górną krawędź cieku i złożyć na 

wykoszonych porostach. Wydobyte z cieku porosty roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) i darń 

korzeniową oraz rośliny 

pływające z pozostałej powierzchni lustra wody wyrzucić poza krawędź skarpy cieku na odległość min.1 m, złożyć 

w kopki, a następnie wywieźć. 

Usuwanie krzewów i większych roślin należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu tradycyjnego - siekier, pił 

ręcznych lub pił mechanicznych. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być zachowane 

wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie. Usuwanie krzewów i 

większych roślin prowadzić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, w sytuacji gdy porastają dno rowu 

lub skarpy do wysokości 2,5m od jego dna. Ponadto w rejonie wylotu należy usunąć wszystkie krzewy 

utrudniające dostęp do obiektu na całej powierzchni skarpy i na odcinku do 20m poniżej i powyżej wylotu. 

Zebraną roślinność należy usunąć poza krawędź skarpy cieku na odległość min. 1 m, złożyć w kopki, a 

następnie wywieźć. 
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5.4. Ręczne i mechaniczne odmulenie dna cieku. 

Ręczne odmulenie dna cieku. 

Wydobyty namuł z cieku wyrzucić na pobocze cieku lub odłożyć w miejscach uszkodzonych skarp. Rozplanowany 

namuł ubić i wyrównać na uszkodzonych skarpach. Oczyścić pas o szerokości 0,5m wzdłuż krawędzi cieku. 

Mechaniczne odmulenie dna cieku. 

W przypadku stwierdzenia technicznych możliwości prowadzenia odmulania w sposób mechaniczny namuły z 

cieku wydobywać koparko-odmularkami. Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę w korycie 

cieku bądź istniejących budowlach, zostaną usunięte na Jego koszt. Wydobyty namuł z dna cieku umiejscowić 

na wykoszonym przybrzeżnym pasie terenu. 

 

Ręczne rozplantowanie wydobytego namułu. 

Wydobyty namuł należy ręcznie rozplantować warstwą o grubości do 20cm, wykonać w rozplanowanym urobku 

bruzd spływowych, oczyszczenie pasów o szerokości 0,5m wzdłuż krawędzi cieku. 

5.5. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z 

PN-S-02204 [1], jak dla rowu przydrożnego w kształcie: 

• trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,60m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1, głębokość zgodna z 

projektem technicznym (profil podłużny) liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na 

odcinkach nie przekraczających 100m - 0,1%. Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 

- przy nieumocnionych skarpach i dnie 

• w gruntach piaszczystych - 1,5%, 

• w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 

• w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 

• w gruntach skalistych - 10,0%; 

- przy umocnionych skarpach i dnie 

• matą trawiastą - 2,0%, 

• darniną - 3,0%, 

• faszyną - 4,0%, 

• brukiem na sucho - 6,0%, 

• elementami betonowymi - 10,0%, 

• brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb cieku i pasa 

drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora. Sposób zniszczenia pozostałości po 

usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00-Wymagania ogólne. 

 

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5% spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ±5cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 
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Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie 

powinien 

przekraczać 3cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne - pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne - pkt 8. 

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 

- dokumentację fotograficzną istniejących warunków 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- ścięcie trawy i krzaków, 

- oczyszczenie rowu, 

- pogłębianie i profilowanie rowu, 

- wszelkie opłaty za transport, składowanie lub zagospodarowanie urobku i roślinności, 

- roboty wykończeniowe, 

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]    PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru 

[2]    PN-B-06050    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

 

 

SST.02.00 Przepusty na rowach melioracyjnych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem przepustów na rowach melioracyjnych w ramach wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach renowacji rowu z wykonaniem kanału deszczowego w obrębie Przytocko w 

gminie Kępice. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót określonych w pkt 1.1. 
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1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany stanowiący zamkniętą formę obudowy konstrukcyjnej, służący do 

przeprowadzania przepływu wód w cieku pod nasypami korpusu drogowego dla ruchu kołowego lub pieszego.  

1.3.2. Przepust betonowy - przepust którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 

1.3.3. Przepust rurowy - przepust , którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur żelbetowych, betonowych lub 

tworzyw sztucznych. 

1.3.4. Przyczółek darniowy - element początkowy i końcowy w postaci nachylonego nasypu, którego wierzchnią 

warstwę zabezpieczającą przed erozją stanowi darnina ułożona „na mur". 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Do wykonania przepustów objętych niniejszą ST mają zastosowanie: 

• deski iglaste obrzynane kl. III gr. 19-45 mm; 

• kołki faszynowe j 4-6 cm, dł. 70 -90 cm; 

• cement portlandzki z dodatkami 25; 

• piasek do betonów; 

• żwir do betonów; 

• rury PEHD 0 400; 

• papa asfaltowa, izolacyjna; 

• lepik asfaltowy na stosowany na gorąco; 

• pospółka do nawierzchni drogowych; 

• darnina; 

• pachołki żelbetowe 8 x 12 x 150; 

• woda; 

• materiały pomocnicze. 

- Beton 

Beton do uzupełnień konstrukcji przepustów powinien mieć klasę C 20/25 i spełniać wymagania normy. 

• Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla betonu klasy C 20/25. 

• Żwir powinien spełniać wymogi normy PN-B-11112 dot. mrozoodporności. 

• Cement powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701. 

- Materiały izolacyjne 

Do izolowania przewodów rurowych przepustów żelbetowych stosować materiały posiadające aprobatę techniczną 

i atest producenta, w tym przypadku lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177. 

- Elementy deskowania 

Deskowania powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Drewno tartaczne iglaste - norma 

PN-D-95017. Gwoździe powinny odpowiadać normie BN-87/5028-12. 

- Materiały na ławy fundamentowe 

Przewód rurowy posadowiony ma być na ławie fundamentowej z pospółki, spełniającej wymagania normy 

PN-B-06712. 

 

3.SPRZĘT 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością wykorzystania nw. sprzętu: 

• żuraw samochodowy 4 t; 

• betoniarka spalinowa 150 dm3; 

• samochód skrzyniowy 4 t. 
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4.TRANSPORT 

4.1. Transport kruszywa 

Przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniami, 

zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2. Transport cementu 

Powinien być zgodny z normą BN-88/6731-08. Przewóz odbywać się powinien dostosowanymi do tego celu 

środkami transportu w warunkach izolacji przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

opakowań i zanieczyszczeniem. 

4.3. Transport rur 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i 

przesuwaniem. 

 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Roboty przygotowawcze 

- odwodnienie miejsca posadowienia; 

- nadanie parametrów eksploatacyjnych ciekowi w miejscu posadowienia budowli. 

5.2. Roboty ziemne 

5.2.1.1. Wykopy 

Odchyłka rzędnej podłoża do rzędnej projektowej nie może przekraczać + 1,0 cm A - 

3,0 cm. 

5.2.1.2. Zasypka przepustu 

Materiałem do zasypki mogą być: żwiry, pospółki i piaski średnie. Przewód rurowy zasypywać z obu stron 

warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem wg wymagań dokumentacji projektowej. 

Wskaźniki zagęszczenia przyjmować wg PNS-02205. 

5.3. Ławy fundamentowe pod przepustem 

Wykonywać zgodnie z DT i ST. Dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5cm - dla różnicy wymiarów w planie. Różnice 

rzędnych powierzchni ławy w planie ± 2 cm. 

 

5.4. Roboty betonowe 

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać wymaganiom 

PN-B-06250. Wykonanie mieszanki powinno odbywać się przy pomocy betoniarki przeciwbieżnej. Objętość 

składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90% i nie może być większa niż 100% jej 

pojemności roboczej. Czas mieszania zarobu nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.5. Montaż rur 

Rury powinny być ustawiane na przygotowanym podłożu, zgodnie z projektem. Styki rur powinny być wypełnione 

zaprawą cementową wg PN-B-14501. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola robót betonowych 

Przy kontroli obowiązuje norma PN-B-06250. 

6.2. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 

Sprawdza się: 

- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy; 

- usytuowanie ławy w planie; 

- rzędne posadowienia; 

- grubość ławy; 
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- zgodność z projektem. 

6.3. Kontrola elementów prefabrykowanych (rur) 

Sprawdzić w zakresie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego. 

6.4. Kontrola połączenia prefabrykatów 

Kontrola obejmuje sprawdzenie wizualne wypełnienia spoin międzyelementowych. 

6.5. Kontrola izolacji przepustu 

Izolacja ścian zewnętrznych kontrolowana jest poprzez dokonanie oględzin. 

 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przepustu [m] i sztuka przyczółka z darni 

[szt.]. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i ST, jeżeli pomiary i badania, z zachowaniem 

tolerancji podanych w punkcie 6 zostały spełnione. 

 

Odbiorowi robót zanikających podlegają: 

- roboty ziemne; 

- wykonanie ław fundamentowych; 

- wykonanie izolacji; 

- nachylenie przyczółków darniowanych „na mur"; 

- wykonanie deskowania ławy fundamentowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1mb przepustu obejmuje: 

- wykonanie wykopu; 

- wykonanie ławy fundamentowej; 

- wykonanie deskowania; 

- wykonanie izolacji rur; 

- wykonanie darniowania; 

- wykonanie zasypu i zagęszczenia gruntu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

- PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych z 

betonu; 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 

- PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku 

agresywnych wód gruntowych; 

- PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu; 

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności; 

- PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania; 

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

- PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco; 

- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste; 

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia; 
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- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie; 

- BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych; 

- BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych 

żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST.07.00 Umocnienie skarp gabionami kamiennymi. 

 

1.1. Przedmiot ST 

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

związanych z umocnieniem skarp wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły pod mostem M-4 gabionami 

kamiennymi, w ramach budowy mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi 

krajowej nr 90. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem umocnienia skarp wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły pod mostem M-4 gabionami 

kamiennymi zgodnie z zakresem robót wyszczególnionym w dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Gabion - konstrukcja oporowa wykonana zwykle z prostopadłościennych koszy siatkowych z drutu, 

wypełnionych materiałem balastowym (najczęściej - kamiennym). (Innymi nazwami gabionów są: kaszyce 

siatkowe, kosze siatkowe, skrzynie siatkowe, kosze szańcowe). 

1.4.2. Kaszyca - konstrukcja oporowa, zmontowana zwykle z elementów żelbetowych, drewnianych lub 

stalowych, tworzących „skrzynie", wypełniane kamieniem, tłuczniem, pospółką itp. 

1.4.3. Konstrukcja oporowa - konstrukcja przeznaczona do przejmowania i przekazywania w podłoże bocznego 

parcia gruntu (np. mury oporowe ceglane, kamienne, ściany oporowe betonowe i żelbetowe, palisady z pali, 

ściany szczelinowe, kotwy gruntowe, grunt zbrojony, kaszyce, gabiony, konstrukcje quasi-skrzyniowe, itp.). 

1.4.4. Gabion skrzynkowy - kosz z siatki stalowej kształtu prostopadłościennego lub trapezowego, jedno- lub 

wielokomorowy, wypełniony materiałem balastowym. 

1.4.5. Materac gabionowy - płaski kosz z siatki stalowej o kształcie prostopadłościennym z przegrodami, 

wysokości zwykle do 0,30 m, wypełniony materiałem balastowym. 

1.4.6. Worek gabionowy - gabion kształtu walcowego z siatki stalowej, wypełniony materiałem balastowym. 

1.4.7. Gabion prefabrykowany - gotowy element konstrukcyjny w postaci kosza z siatki stalowej, wypełniony 

balastem kamiennym. 

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

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne" [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
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2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą 

techniczną uprawnionej jednostki. 

2.2.2. Materiały do wykonania konstrukcji z koszy gabionowych 

Elementy do wykonania konstrukcji umocnień z koszy gabionowych stanowią: 

- materace gabionowe z siatki o grubości 17 cm, 

- geowłóknina do wyścielania ścian gabionów, 

- materiał kamienny do wypełniania koszy gabionowych, 

- elementy do łączenia ścian koszy przy ich montażu, 

- inne materiały pomocnicze. 

Do umacniania skarp wału przeciwpowodziowego zastosowano: •   materace gabionowe płaskie 

2.2.2.1. Gabiony skrzynkowe prostopadłościenne i trapezowe 

Kosze gabionowe prostopadłościenne są wykonane z siatki stalowej i powstają przez łączenie części siatki, po 

dowiezieniu ich na budowę, w stanie złożonym. 

2.2.2.2 Materace gabionowe płaskie 

Zastosowano materace gabionowe o kształcie płaskich prostopadłościanów o długości kilku metrów, szerokości 

2^3 m oraz wysokości 0,17 m, są dostarczane z siatek o różnych wielkościach oczek. Są podzielone wewnątrz 

przegrodami umieszczonymi zwykle w odstępach 1 m od siebie. 

Materace wykonywane są z siatek z drutu zgrzewanego o oczkach prostokątnych i kwadratowych lub podwójnie 

skręcane z drutu o oczkach sześciokątnych. Materace wykonywane są z cieńszego drutu niż gabiony 

skrzynkowe, pozwalając zwiększyć ich elastyczność przy układaniu na nierównych podłożach (np. zboczach). 

2.2.2.3. Przygotowanie gabionów do transportu i ich przechowywanie 

Wszystkie rodzaje gabionów mają fabryczne połączenie pojedynczych paneli z siatek lub krat na wybranych 

krawędziach, za pomocą łączników właściwych dla producenta, tworząc otwarty szereg przestrzeni 

skrzynkowych, składających się na wzór harmonijki, ułatwiającej transport w formie płaskiej. 

Całość konstrukcji gabionu jest składana, pakowana i dostarczana w postaci płaskich paczek ułożonych na palecie. 

Panele podstawy i wieka kosza są czasem dostarczane luzem, razem z łącznikami, pozwalającymi połączyć na 

budowie podstawę i wieko kosza wzdłuż jednej krawędzi. 

Elementy metalowe gabionów powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco. 

2.2.4. Geowłóknina 

Geowłóknina zastosowana jest: 

-   za tylną ścianą koszy gabionowych, tworzących ścianę oporową, w celu niedopuszczenia do zamulenia 

kamiennego materiału balastowego przez grunt znajdujący się za ścianą, Rodzaj geowłókniny i jej właściwości 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i ST D-03.01.02 

Materiał musi posiadać aprobatę techniczną uprawnionej jednostki lub odpowiednią rekomendację. 

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas przechowywania należy chronić 

materiał przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. kilkutygodniowym) 

działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych 

fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu 

wbudowania. 

Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producenta. 

2.2.5. Materiał balastowy 

Zastosowano następujący materiał balastowy do wypełniania gabionów: 

- kamienie dużych wymiarów, ze skał twardych, nie zwietrzałych, o dużym ciężarze właściwym, o średnicy co 

najmniej równej mniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze ok. 200 mm, 

Zaleca się aby materiał kamienny uzyskiwać na miejscu budowy lub w jego sąsiedztwie w celu obniżenia kosztów 

realizacji inwestycji. 

2.2.6. Elementy do łączenia ścian koszy 
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Do łączenia, składanych na budowie, gabionów pojedynczych i sąsiednich należy stosować elementy określone w 

dokumentacji projektowej lub instrukcji producenta, np.: 

- drut wiązałkowy średnicy 2,5 mm, pokryty cynkiem np. 460 g/m2, bezinalem 240 g/m2 lub cynkiem 240 g/m2 

z 0,45 mm powłoką z PVC, 

- spirale średnicy 10^25 mm do łączenia siatek z drutu stalowego średnicy 2^4 mm, zabezpieczone cynkiem w 

ilości 460 g/m2 lub bezinalem 350 g/m2 ze szpilką (prętem łączącym) średnicy np. 3^4 mm ze stali 

nierdzewnej (rys. 5b), 

- spinacze (pierścienie zaciskowe) z drutu stalowego średnicy 3^4 mm pokryte bezinalem lub z drutu ze stali 

nierdzewnej (rys. 5b), 

- klipsy zaciskowe, wykonane z zimnowalcowanej blachy ze stali nierdzewnej. 

Do wzmocnienia konstrukcji składanego gabionu i zminimalizowania deformacji lica kosza, stosuje się: 

- ściągi wewnętrzne splatane, umieszczane na 1/3 i 2/3 wysokości ściany, 

- haki (ściągi) stężające średnicy co najmniej jak drut w siatce, o długości dostosowanej do wymiarów kosza. 

Elementy metalowe należy składować w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczone od wilgoci, 

chronione przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Materiały dostarczane w opakowaniach 

fabrycznych powinny być składowane w taki sposób, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu. 

2.2.7. Inne materiały 

Inne materiały stosowane przy budowie konstrukcji z gabionów powinny być zgodne z ustaleniem dokumentacji 

projektowej. Do nich należą np. ziemia urodzajna i materiał roślinny w przypadku zagospodarowania styku ze 

skarpą spełniające wymagania ST D-06.01.01. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a) do przygotowania terenu robót: 

- koparka, równiarka, spycharka, 

- ew. sprzęt zagęszczający nasypy, np. zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce, 

b) do napełniania gabionów materiałem balastowym: 

- koparka, 

- ładowarka, 

c) do montowania konstrukcji z gabionów: 

- lekki sprzęt dźwigowy do rozładunku dostarczonych gabionów w stanie złożonym (rozładunek może być też  

wykonywany ręcznie), 

- żurawie samochodowe lub inny sprzęt przystosowany do podnoszenia gabionów z balastem i montowania z 

nich konstrukcji gabionowej, 

d) inny sprzęt: 

- sprzęt transportowy, 

- pistolety do pneumatycznego zaginania spinaczy i zszywek przy montowaniu gabionów i łączeniu ich między 

sobą, 

- drobny sprzęt pomocniczy. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 
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Materiały sypkie (np. drobny materiał balastowy) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Gabiony przewozi się na budowę w postaci płaskich paczek ułożonych na palecie, dowolnym środkiem transportu, 

np. samochodami ciężarowymi. Paczki powinny być ułożone poziomo, nie więcej niż w 3 warstwach. 

Geowłókninę i inne geosyntetyki należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, 

naświetleniem, chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub rozciąć. 

Elementy metalowe dostarczane luzem, w wiązkach lub w opakowaniach można przewozić w warunkach 

zabezpieczających je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem (zwłaszcza powłok metalizacyjnych). Elementy 

transportowane luzem należy układać równolegle do kierunku jazdy, ściśle jeden obok drugiego, w 

jednakowej liczbie warstw. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt środka 

transportowego. 

Materiał kamienny (balastowy gruby) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 

podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. rozłożenie dostarczonych gabionów, 

3. wypełnienie gabionów materiałem balastowym, 

4. montaż konstrukcji gabionowej, 

5. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 

- ustalić lokalizację terenu robót, 

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

- przygotować podłoże w miejscu ustawiania konstrukcji gabionowej z ewentualnymi robotami ziemnymi, 

wyrównaniem podłoża, zagęszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp. 

Należy korzystać z ustaleń ST D-01.00.00 w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych oraz z 

ustaleń ST D-02.00.00 przy występowaniu robót ziemnych. 

5.4. Rozłożenie dostarczonych gabionów 

Gabiony dostarczone na budowę (złożone na płask) wymagają rozłożenia do kształtu prostopadłościennego, albo 

na placu budowy lub bezpośrednio w miejscu konstruowania budowli gabionowej. 

Dostarczony w postaci „harmonijki" na palecie gabion rozkłada się i przymocowuje krawędzie za pomocą 

elementów do łączenia, określonych w pkcie 2.2.6. Powierzchnia wieka i podstawy są czasem dostarczane 

osobno, wymagając również połączenia z resztą kosza. 

Łączenie ścian kosza gabionowego wykonuje się, zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą jednego lub większej 

liczby łączników, np.: 

- spirali wkręconej w łączone siatki tak, aby w każdym oczku druty były co najmniej raz objęte spiralą; w 

spiralę wkłada się pręt łączący (szpilkę) z jednym końcem zagiętym w kształcie haka (rys. 5b), 
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- spinaczy (pierścieni zaciskowych) lub klipsów zaciskowych, zaciskanych na drutach stykających się oczek 

łączonych elementów (rys. 5b); przy łączeniu najlepiej używać pistoletów do automatycznego zaginania 

spinaczy i zszywek, 

- drutu wiązałkowego. 

Po połączeniu ścian kosza i wewnętrznych przegród (ścian działowych) w trwałą konstrukcję prostopadłościenną 

lub trapezową należy, w przypadku przewidywania instrukcji producenta, wykonać ściągi wewnętrzne 

zapobiegające deformacji lica kosza gabionowego (rys. 5c). Ściągi mogą być: 

- gotowymi elementami dostarczonymi przez producenta w postaci splecionej linki z drutu stalowego, 

- hakami (ściągami) stężającymi, o długości dostosowanej do wymiarów kosza, 

- ściągami wykonanymi na budowie z drutu wiązałkowego. 

Ściągi ze splecionej linki lub drutu wiązałkowego mocuje się do ścian zewnętrznych kosza, tak aby obejmowały 

ok. 6 oczek siatki. Ściągi umieszcza się w koszu gabionowym zwykle na: 

- 1/3 i 2/3 ściany wysokości 1 m, 

- połowie ściany wysokości 0,5 m. 

Ściągi można mocować przed jak i w czasie wypełniania gabionu materiałem balastowym. 

5.5. Wypełnienie gabionów materiałem balastowym 

Materiał balastowy do wypełnienia gabionów powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej lub 

instrukcji producenta gabionów oraz odpowiadający wymaganiom pktu 2.2.5. 

Konstrukcja gabionowa wymaga stosowania kamieni dużych wymiarów, powinny mieć one średnicę równą co 

najmniej mniejszemu wymiarowi oczka siatki, np. kamień naturalny lub łamany o wymiarach 80^200 mm. 

Wszystkie kamienie wypełniające gabion powinny być ciasno upakowane, aby zminimalizować wolne 

przestrzenie; kamienie od strony lica bezwzględnie powinny być układane ręcznie. 

Przy braku wystarczającej ilości kamienia dużych wymiarów wypełnia się nim przede wszystkim gabiony: 

- licowe, tj. widoczne kosze zewnętrzne konstrukcji, 

Zaleca się, aby w możliwie największym stopniu wypełniać gabiony materiałem balastowym w sposób 

zmechanizowany, przy użyciu np. koparek, ładowarek itp. 

Kosz gabionowy powinien być wypełniony materiałem balastowym z pewnym nadmiarem, aby wieko po 

zamknięciu opierało się na tym materiale. Wieko powinno być powiązane drutem wiązałkowym wzdłuż 

wszystkich krawędzi oraz krawędzi wewnętrznych przegród. 

5.6. Montaż konstrukcji gabionowej 

Konstrukcja gabionowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową, w zakresie kształtu, wymiarów i funkcji 

budowlanej. 

Na wyrównanym podłożu należy ułożyć geowłókninę, a następnie ustawiać lub układać pojedyncze kosze 

gabionowe, formując z nich wymaganą konstrukcję. W zależności od masy kosza ułożenie jego należy 

dokonywać ręcznie lub żurawiem samochodowym. Kolejne warstwy koszy powinny być połączone wzdłuż 

wszystkich poziomych krawędzi z tyłu i z przodu kosza za pomocą ciągłego drutu wiązałkowego lub w inny 

sposób ustalony przez producenta gabionów (np. zaciskanymi pierścieniami, w co drugim oczku siatki). 

Dopuszcza się wypełnianie koszy materiałem balastowym również w czasie formowania konstrukcji 

gabionowej. 

Przy układaniu materacy gabionowych na skarpach można przykrywać je, albo wiekiem, zwykle dostarczanym 

osobno, albo siatką z rolki, co jest korzystniejsze w przypadku większych powierzchni. Przy układaniu 

materacy na łukach lub zakrzywionych skarpach zaleca się przycinanie lub robienie zakładów z paneli i 

ponowne połączenie ich ze sobą za pomocą drutu wiązałkowego lub zaciskanych pierścieni. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą 

prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników 

itp., 

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową 1 raz Wg pktu 5 i 

dokumentacji projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Rozłożenie dostarczonych gabionów Ocena ciągła Wg pktu 5.4 

4 Wypełnienie gabionów materiałem balastowym Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

5 Montaż konstrukcji gabionowej Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) materacy gabionowych, o określonej wysokości i konstrukcji 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża pod konstrukcję gabionową. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz 

niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 gabionów o określonej wysokości obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 
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- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- rozłożenie dostarczonych gabionów, wypełnienie gabionów materiałem balastowym i montaż konstrukcji 

gabionowej w sposób odpowiadający wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 

instrukcji montażowej producenta, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu, 

- uporządkowanie terenu robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00     Wymagania ogólne 

2. D-01.00.00        Roboty przygotowawcze 

3. D-02.00.00      Roboty ziemne 

10.2. Inne dokumenty 

4. Materiały informacyjne producentów gabionów 

 

 

 

 

 

 

 


