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00 - WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CPV 45000000-7
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem fragmentu zewnętrznego i wewnętrznego ogrodzenia terenu od strony północnej, Zakładu
Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew 9.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych
wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczącymi przedmiotu zamówienia:
1. SST – 01 Roboty rozbiórkowe CPV- 45111300-1
2. SST – 02 Roboty ziemne CPV- 45111200-0
3. SST – 03 Konstrukcje betonowe i żelbetowe CPV- 45223500-1
4. SST – 04 Wznoszenie ogrodzeń CPV- 45342000-6
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.9. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.10. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
1.4.11. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z późn.zm.).
1.4.12. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.
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, poda lokalizację obiektu i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu do chwili odbioru końcowego
robót.
1.5.2. Zgodność robót z SST i obmiarem.
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 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 Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne
z przedmiarem i SST. Wielkości określone w dokumentacji kosztorysowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane
roboty nie będą zgodne z dokumentacją kosztorysową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
a) 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, wygody społeczności i innych.
b) W okresie trwania robót Wykonawca zabezpieczy teren własnym tymczasowym ogrodzeniem .
Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań j.w. są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.4. 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 i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie konieczne 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
Inwestora, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie i w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu . Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich miejsc w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.5.8. 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,
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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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeńlub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 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, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użytku 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 i robót ponosi Wykonawca.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
Zastępczy "dziennik budowy" będzie obowiązywał Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie "dziennika budowy" zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w "dzienniku budowy" będą dokonywane w przypadkach
odbiorów częściowych lub przy robotach zanikających. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym. Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilościowym w jednostkach określonych w przedmiarze i
będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych robót . Obmiaru dokonuje Wykonawca. Przy wynagrodzeniu
ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości
tych 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 tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST
i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy ( jeżeli umowa tego dotyczy )
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do "dziennika budowy". Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
kosztorysową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 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 w
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
2. protokoły odbiorów częściowych,
3. "dziennik budowy" i książki obmiarów (oryginały),
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności -wg warunków w umowie jest Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować wszystkie
składniki zgodnie z dokumentacją , specyfikacjami i "założeniami do przedmiaru"
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności wykonania) Wszystkie te koszty powinny być
uwzględnione w ofercie w kosztach ogólnych . Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za
wymienione roboty.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochronyśrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 19891990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST 01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV – 45111300-1
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych związanych z remontem fragmentu ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego od strony północnej,
terenu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ul. Ignacew 9.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
- Demontaż metalowych przęseł ogrodzenia wewnętrznego z siatki w ramach z kątowników, oraz ogrodzenia
zewnętrznego z siatki ślimakowej,
- demontaż słupów stalowych z teowników i ceowników w ogrodzeniu wewnętrznym, oraz słupów z rur, teowników i
ceowników w ogrodzeniu zewnętrznym,
- rozbiórka cokołu betonowego w ogrodzeniu wewnętrznym i zewnętrznym,
- rekultywacja terenu po robotach,
- wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu samochodami z terenu budowy. Szczegółowy zakres wg przedmiaru.
- demontaż zasieków ze zwoi koncertiny oraz drutu kolczastego z ogrodzenia zewnętrznego.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST 00 - Wymagania ogólne
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 - Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00 - Wymagania ogólne.
Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki z materiałów żelbetowych, betonowych i ceglanych. Odzyskowi
zaś podlega konstrukcja stalowa /złom/ ogrodzenia, którą należy sprzedać i zwrot środków finansowych wg kwitu z
wagi na złomnicy oddać Inwestorowi. Odzyskowi podlega zdemontowana koncertina.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00 -Wymagania
ogólne .
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca użyje przykładowego sprzętu jak poniżej , lub inny zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru :
- samochody ciężarowe,
- młot pneumatyczny,
- narzędzia do cięcia betonu,
- narzędzia do cięcia metalu - szlifierka kątowa, spawarka elektryczna.
- kontenery do gromadzenia odpadów na placu budowy,
- drobny sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00 - Wymagania ogólne
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu . Zamawiający nie
wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu , którą Wykonawca określa indywidualanie, określając cenę wywozu za
m3, obejmującą wszelkie koszty z tym związane ( również koszty składowania czy utylizacji doliczając te koszty do
kosztów ogólnych lub innych ).

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00 - Wymagania ogólne
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
- Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie
- Rozebrane elementy ogrodzenia stalowego podlegają sprzedaniu na złomnicy a środki finansowe należy zwrócić
Zamawiającemu
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- Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce
określone w SST lub wskazane przez Inspektora
- W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi przeniesienie rozbieranego elementu i złożenie we wskazanym
miejscu
- Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
5.3. Rekultywacja terenu
- zrekultywować trawniki wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego, od strony boiska, które uległy zniszczeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00 - Wymagania ogólne
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00 - Wymagania ogólne
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:
m2- rozbiórki ogrodzenia,
m3- rozbiórki elementów betonowych i ceglanych,
- dla wywózki - m3
- tona ciężar konstrukcji stalowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00 - Wymagania ogólne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 - Wymagania ogólne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 września 2006 r).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego
rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie ochrony p.poż.
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138).
• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U.
Nr 169/03 poz. 1650).
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SST 02 – ROBOTY ZIEMNE
CPV – 45111200-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z remontem ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego od strony
północnej, terenu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew 9.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-wysokościowym
ogrodzenia i obejmują:
- wykopy pod fundamenty słupów i cokołu ogrodzenia zewnętrznego trafostacji
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją
Techniczną OST 00 „Wymagania ogólne”. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną OST 00 „Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Grunt wydobyty z wykopu, powinien być w maksymalnym stopniu wykorzystany przez Wykonawcę na zasypki,
nasypy, itp. Grunt ten będzie składowany w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Nadmiar gruntu (w stosunku do objętości zasypek, nasypów, itp.) pochodzącego z wykopów, nie
nadającego się do zasypek wykopów zostanie usunięty z Terenu Budowy i wykorzystany przez Wykonawcę w
dowolny sposób.
2.2. Materiały do zasypywania wykopów
Do zasypywania wykopów należy stosować odpowiedni grunt przepuszczalny, o parametrach podanych poniżej.
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdy nie spełnia on wymagań dotyczących
zasypywania i zagęszczenia gruntu. Do zasypywania elementów konstrukcyjnych należy stosować grunty:
- żwirowe i piaszczyste,
- gliniasto-piaszczyste wg PN-84-B-02480 pochodzące z wykopów
- o odpowiedniej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 (pospółki i
piaski),
- o odpowiedniej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 (m/dobę)
Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn do zagęszczania i powinna wynosi od 20 do 30
cm. Stopień zagęszczenia powinien by zgodny z wymaganiami dotyczącymi podłoża.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00 „Wymagania ogólne".
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
− koparka,
− spycharka,
− ubijak do zagęszczania,
− zagęszczarka,
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST 00 „Wymagania ogólne” .
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody
samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:
- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących
budynków i budowli,
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia charakterystycznych
punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych wykopów. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą,
łatą mierniczą, taśmą itp.
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących
obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp.,
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości
powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.
Warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00 -„Wymagania
ogólne”.
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. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- jakość gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- zagęszczenie.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów). Ogólne
zasady obmiaru robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,
przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- zagęszczenie powierzchni wykopu ,
- rozplantowanie urobku na odkładzie,
- wykonanie zasypek, nasypów,
- rekultywację terenu.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. 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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SST 03 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
CPV – 45223500-1
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betonowych i żelbetowych związanych z remontem zewnętrznego i wewnętrznego ogrodzenia od strony
północnej, terenu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew 9.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje warunki wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych
związanych z wykonaniem:
- fundamentów i cokołów pod słupy ogrodzenia
− wykonaniem szalunku,
− przygotowaniem mieszanki betonowej,
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
− pielęgnacją betonu.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” .
1.4.1 Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
1.4.2 Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym
zagęszczenie wybraną metodą.
1.4.3 Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien stopień wytrzymałości
1.4.4 Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600
kg/m3.
1.4.5 Domieszka – składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w stosunku do masy
cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub stwardniałego betonu
1.4.6 Dodatek – drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości mieszanki
betonowej lub stwardniałego betonu.
1.4.7 Kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowanego betonu. Kruszywa mogą być naturalne,
pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej użytego w obiekcie budowlanym.
1.4.8 Cement (spoiwo hydrauliczne) drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje
zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, zachowujący po stwardnieniu
wytrzymałość oraz twardość także pod wodą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00 Wymagania ogólne.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
2.1. Szalunek
Stosować szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejki.
2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez do- datków) klasy:
- dla betonu klasy B15 - B20 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B37 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone Świadectwo jakości (Atest).
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia,
pozwalające na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa (drobne i grube)
muszą być na placu składowane oddzielnie. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm
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pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość
poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna mieścić się w granicach:
a) do 0,25 mm – 14 -19%,
b) do 0,50 mm – 33 - 48%,
c) do 1,00 mm - 53-76%.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyniki jego pełnych badań wg
normy PN-B-06712 oraz wyniki badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inżyniera Kontraktu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie, w zależności od potrzeby.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów
oraz posiadać Atest producenta.
2.3. Beton
Konstrukcje betonowe wykonane będą z betonu C25/30, W8, F150 i musi spełniać:
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporność ~ ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F-150); badanie wg normy PN-B-06250.
- wodoszczelność – nie mniejsza niż 0,8 MPa (W-8),
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – nie większy niż 0,5
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub Wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora. Maksymalne
ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
a) 400 kg/m3 - dla betonu klas B15, B25 i B30,
b) 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie
przy wytwarzaniu.
- mrozoodporność ~ ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150
cyklach zamrażania i odmrażania (F-150); badanie wg normy PN-B-06250.
- wodoszczelność – nie mniejsza niż 0,8 MPa (W-8),
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – nie większy niż 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub Wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250
nie mogą przekraczać:
a) 20% przy pomiarze Ve-Be,
b) 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do
pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu

str. 14

nie podlegają oddzielnej zapłacie. Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu:
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu :
- betonowóz
- pompy do betonu
- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
- wibratory.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.1. Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę betonową
należy transportować środkami nie powodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w
stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o
takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 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
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
− zgodność rzędnych z projektem,
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp,
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z
wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego pismem do dziennika
budowy.
5.2. Wykonanie deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (fundamentów i cokołów) należy wykonać według
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
− szybkość betonowania,
− sposób zagęszczania,
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
− zapewniać odpowiednią szczelność,
− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie
strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i
wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy
wykonywać zgodnie z dokumentacją.
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie
betonu z atestem.
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5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują
odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
- zgodność rzędnych,
- czystość deskowania,
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). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy
przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach i cokołach, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,
bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
5.5. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,
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. Belki wibracyjne powinny być stosowane do
wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Czas
zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60
sekund. Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do
1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
5.6. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem. W
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń
głównych. 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 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.
5.7. Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących
jakości betonu i stosowanych materiałów.
5.8. 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. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody inspektora
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
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.
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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.
5.9. Pielęgnacja betonu. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
5.10. Usuwanie deskowania i stempli
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. Polecenie
całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania
wytrzymałości betonu, lub po 21 dniach od zabetonowania konstrukcji.
5.11. Wykańczanie powierzchni betonu. Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad
powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne. Powierzchnia na
której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju
nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B- 10260, tj. wypukłości i
wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Jeżeli nie przewiduje się specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po
rozebraniu szalunków,
-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy
obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dokonywana na węźle
betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z recepturą dla każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu
dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie wraz z atestem.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest: - m2 lub m3 wykonanej konstrukcji zgodnie z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikowych. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy
wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa od 5% powierzchni całkowitej danego
elementu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7. W przypadku konieczności skalkulowania
ceny jednostkowej Robót wg. niniejszej ST cena ta uwzględnia:
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- dostarczenie materiałów
- dzierżawę stemplowań
- wykonanie deskowania
- oczyszczenie deskowania
- przygotowanie i transport mieszanki betonowej
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i
wyrównaniem powierzchni
- pielęgnację betonu
- rozbiórkę deskowań
- oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.
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SST 04 – WZNOSZENIE OGRODZENIE
CPV – 45342000-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST .
1.3.1.Ogrodzenie – zewnętrzne - siatka ślimakowa z drutu ocynkowanego o śred. 3mm i oczko 5 cm, o wysok. 2,8 m,
na słupach z kształtowników stalowych , z teownika 100x100x11 mm i ceownika 100 mm, naprzemiennie i o
rozstawie 3,00 m. - wewnętrzne - siatka ślimakowa z drutu ocynkowanego o śred. 3 mm i oczko 5 cm, o wysok. 2,0 m,
na słupkach z teowników i ceowników jw. O rozstawie 3,0 m. Wszystkie słupki zabezpieczone antykorozyjnie przez
malowanie farbą olejną dwukrotnie.
1.3.2. Wykonanie furtki do stacji trafo z kształtowników stalowych wypełnionych siatką .
1.3.3. Zabetonowanie fundamentów i cokołów z zabetonowaniem w cokołach wszystkich słupków ogrodzeń.
1.3.4. Montaż zasieków z zwojów koncertiny na górnej krawędzi ogrodzenia w uchwytach aluminiowych
dwustronnych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych intruzów (np. ludzi,
zwierząt lub pojazdów) na posesję lub chroniony teren)
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00-Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00- Wymagania ogólne.
2.2. Materiały do wykonania ogrodzenia
2.2.1. Ogrodzenia z siatki ślimakowej ocynkowanej, grubość drutu 3 mm, oczka o wym. 50x50 mm, na słupkach
stalowych z teownika 100x100x11 mm i ceownika 100 mm (naprzemiennie), w rozstawie 3,0 m. Słupki zabezpieczone
antykorozyjne przez malowanie dwukrotne. Wysokość siatki w ogrodzeniu zewnętrznym wynosi 2,80 m a w
ogrodzeniu wewnętrznym wynosi 2,0 m.
2.2.2. Furtka - do stacji trafo.
a) Furtka o wym. 2,0x1,0 m. montowana do słupów ogrodzenia osadzonych w betonowym fundamencie - cokole.
Wykonana z siatki ocynkowanej w ramkach z kątowników stalowych 30x30 mm.
2.2.3. Materiały do wykonania fundamentów i cokołów betonowych „na mokro”- Beton C25/30.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00 - Wymagania ogólne.
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, młotki, obcęgi, naciągarka itp. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można
stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów
betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania
przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne.
4.2. Transport materiałów
Siatkę i słupki należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub plastikowej lub folii termokurczliwej.
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Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, na paletach lub w inny sposób, tak aby nie
powodować uszkodzeń opakowania. Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Mieszankę betonowa należy
transportować w sposób nie powodujący segregacji ani zmian w składzie mieszanki w stosunku do składu
początkowego. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać konsystencje mieszanki jaka została
ustalona dla sposobu zagęszczenia.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne.
5.2. Zasady wykonywania robót
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
· roboty przygotowawcze,
· ustawienie słupków i betonowanie słupów wraz z cokołem
· montaż siatki ślimakowej ocynkowanej na ogrodzeniach zewnętrznych i wewnętrznych
· montaż zasieków ze zwoi koncertiny.
5.3. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy w razie potrzeby podeprzeć.
Cokół betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac co
najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
niższa od 10°C - po 14 dniach.
5.4. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj powinny stać pionowo w linii ogrodzenia. Słupki na poziomych odcinkach terenu
powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki na odcinkach ogrodzenia o nie równym poziomie terenu
będą montowane skokowo wg profilu terenu.
5.5. Montaż siatki ślimakowej ocynkowanej.
Siatka na obu ogrodzeniach powinna być mocno naciągnięta i zabezpieczona linkami stalowymi ocynkowanymi.
Ogrodzenie zewnętrzne powinno być zabezpieczone czterema linkami - w dolnej części siatki tj ok15 cm od cokołu,
dwoma linkami w środkowej części, w odstępie ok. 1,0 m oraz w górnej krawędzi siatki.
Dolną krawędź siatki należy zatopić w betonie cokołu na ok. 5 cm.
5.6. Montaż zasieków ze zwoi koncertiny.
Zasieki z koncertiny należy montować w górnej części siatki na uchwytach aluminiowych dwustronnych. Średnica
zasieku wynosi 980 mm. Mocowanie zasieku należy wzmocnić sześcioma drutami kolczastymi - po trzy na każdym
ramieniu uchwytu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania ogólne.
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.),
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
6.3. Kontrola w czasie instalacji ogrodzenia
W czasie instalacji ogrodzenia należy zbadać:
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacja kosztorysową i umową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
c) prawidłowość wykonania cokołów,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
e) poprawność ustawienia słupków,
f) prawidłowość montażu siatki.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Wymagania ogólne pkt 9 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania ogrodzenia obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
− uporządkowanie terenu robót,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy dotyczące elementów metalowych
1. PN-EN 10002-1:2004 Metale. Próba rozciagania. Czesc 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia
2. PN-EN 10219-1:2007 Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziar-nistych. Czesc 1: Warunki techniczne dostawy
3. PN-EN 10219-2:2007 Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziar-nistych. Czesc 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne
4. PN-EN 10244-2:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powloki z metali niezelaznych na drucie stalowym.
5. PN-EN 12500:2002 Ochrona materialów metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjności atmosfery
6. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych
oznaczeń tolerancji.
10.2. Normy dotyczące betonu
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego użytku
8. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc (W okresie przejsciowym
mozna stosować PN-B-06250:1988 Beton zwykły)
9. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie
10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
11. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (W okresie przejściowym można stosować PN-B-06712:1986
Kruszywa mineralne do betonu)
12. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości,
produkcja i zgodność.
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