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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych występujących przy zadaniu: 91752 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki 
Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej-termomodernizacja części V budynku numer 1; dz. nr 1/2; 
AM-12; obręb Gaj; jednostka ewidencyjna Wrocław; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat 
wrocławski; gmina Wrocław; 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych oraz robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
Rozebranie istniejących obiektów 
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST. 

2. Materiały  
Materiały rozbiórkowe z wszystkich obiektów : gruz ceglany i betonowy, stal kształtowa i zbrojeniowa, elementy 
metalowe, elementy drewniane, szkło, papa, wełna mineralna, azbest itp. stanowią własność Wykonawcy, który przed 
złożeniem faktury zobowiązany jest dostarczyć dokumenty związane z utylizacją materiałów zgodnie z ustawą o 
gospodarce odpadami zgodnie z usta1.6. z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami. Kody 
odpadów ; 

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
- 17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierające gips 
- 17 01 05 odpady zawierające azbest 
- 17 02 01 drewno 
- 17 02 02 szkło okienne 
- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa 
- 17 04 05 obróbki z blachy ocynkowanej 
- 17 06 05 wełna mineralna 
- 17 07 01 gruz i materiały z rozbiórek 

Szczególną uwagę należy zwrócić na azbest – jako materiał niebezpieczny dla środowiska podlega ustawie : 
Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z późn. zmianami, o rejestracji, rodzaju ilości oraz miejscu występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska . 
Elementy stalowe : kształtowniki , stal zbrojeniowa – należy pociąć i wywieźć na złom. 

3. Sprzęt  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu.  

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

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania i zasady wykonania robót 
Wykonywanie robót powinno być prowadzone zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem organizacji robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca i Nadzór Techniczny powinni 
zapoznać się dokładnie z całością dokumentacji projektowej oraz uzgodnić projekt organizacji robót (harmonogram), 
wykonany przez Wykonawcę. 
Kierownik Budowy powinien dokładnie sprawdzić otrzymaną od Inwestora dokumentacje projektową, przed jej 
przekazaniem na budowę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzętu. 
Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doświadczenie 
w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania. Wykonawca powinien gwarantować prawidłową realizację 
robót i wysoką jakość ich wykonania. 

Klasa 45.11 45111200-0 B.01.01
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych
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Osoby nadzorujące prowadzenie robót powinny posiadać państwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa 
robót ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym i ST. 
5.2. Prace przygotowawcze: 
Obszar robót należy oznakować zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami rozbiórek, które stanowią integralną 
część dokumentacji wykonawczej. 
1. Roboty należy rozpocząć od odłączenia wszystkich mediów , tj. instalacji elektrycznych , telefonicznych, c.o., wod-
kan. Następnie zdemontować osprzęt. 
2. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu i w taki sposób aby zapewnić 
bezpieczeństwo osób pracujących w pobliżu. 
3. Materiały z rozbiórek i odpadowe (gruz budowlany) należy przenosić na miejsce składowania ręcznie. Starać się 
zapewnić minimum hałasu i pylenia. 
4. Wszystkie materiały rozbiórkowe należy posegregować, a następnie wywieść z terenu budowy na miejsce utylizacji 
lub składowania. 
5. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 
poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montażu i wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewieźć na miejsce wskazane przez inspektora 
nadzoru. 
5.4. Roboty porządkowe 
Obowiązkiem wykonawcy, po zakończeniu robót, jest uporządkowanie terenu. Usunięcie wszystkich pozostałych 
materiałów, zasypanie piaskiem nierówności terenu powstałych przy rozbiórce fundamentów, wyrównać teren będący 
tymczasowym placem budowy. 

6. Kontrola jakości robót  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 10. 
  
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 
Jednostkami obmiaru są:  
-[m2] rozbiórki pokrycia dachowego 
-[m3] mechanicznej rozbiórki elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 
-[szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych słupów 
-[t] demontażu konstrukcji stalowej 
-m3] gruzu załadowanego i wywiezionego na wysypisko 
-[t] stali i wywiezionej na składowisko 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
 Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje sprawdzenie parametrów określonych w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności  
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] rozbiórki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych, rozebranie 
mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 20 cm wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na i z 

terenu budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] mechanicznej rozbiórki elementów konstrukcji betonowych zbrojonych wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na i z 

terenu budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Płaci się za ustaloną ilość [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych słupów wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje:  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na i z 
terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Płaci się za ustaloną ilość [t] demontażu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na i z 

terenu budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] gruzu załadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
• Ładowanie gruzu z hałdy na samochody samowyładowcze. 
• Podgarnięcie spycharką pozostałego gruzu pod koparkę. 
• Przewóz gruzu i jego wyładunek na odkładzie. 
• ewentualna opłata składowiskowa 

Płaci się za ustaloną ilość [t] stali i wywiezionej na składowisko, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• Ładowanie konstrukcji na samochody samowyładowcze. 
• Przewóz konstrukcji i jej wyładunek. 
• ewentualna opłata składowiskowa 

10. Przepisy związane  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
BN - 77 /8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Inne 
• Dz. U. z 2004 r Nr 93, poz. 888 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane 
• Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1134 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego. 
• Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr89, poz. 414 Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr106, poz. 1126 
• Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126 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. z 2002 r Nr 108, poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
7Rozbiórka obiektów – Politechnika Wrocławska D-10.3. 
• Dz. U. z 2001 r Nr 138, poz. 1554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
• Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr81, poz. 351 
• Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
• Dz. U. z 2003 r Nr 114, poz. 1078 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko. 
• Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
• Dz. U. z 1995 r Nr 8, poz. 38 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne w 
przedsięwzięciu 91752 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii 
Naczyniowej-termomodernizacja części V budynku numer 1; dz. nr 1/2; AM-12; obręb Gaj; jednostka 
ewidencyjna Wrocław; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław; 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 10.3 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót drogowych i zagospodarowania terenu zgodnie z 
Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki i obejmuje: 

! wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
! profilowanie podłoża 
! roboty dodatkowe związane z wywozem i składowaniem nadmiaru ziemi z nadkładu i wykopów 
! Wykopy fundamentowe 
! Wykopy i zasypanie wykopów przy robotach instalacyjnych 
! roboty związane z zebraniem zanieczyszczeń po robotach i wywiezienie na wysypisko 

 1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

- inwentaryzacja powykonawcza  
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się 
żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
- utrzymanie urządzeń placu budowy 
- pomiary do rozliczenia robót 
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
- doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
- utrzymanie drobnych narzędzi 
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
pod nadzoremuprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

 1.5. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST 00.00, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania 
pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany 
do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na 
temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy 

Klasa 45.21 45431200-9 B.01.02
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
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dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  
 1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone 
poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a 
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

2. Materiały 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do 
wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania wykopów mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może być stosowany sprzęt:  
• Koparki,  
• Spycharki 
• Równiarki, 
• Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 
Do wykonania wykopów ręcznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może być stosowany sprzęt:  
• Równiarki, 
• Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.. 

4. Transport 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00. Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, 
jak: 

! samochód dostawczy 
! samochód samowyładowczy 5 t 
! samochód samowyładowczy 5-10 t 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich jak piasek, tłuczeń kamienny, stosowane będą samochody samowyładowcze 
- wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, krawężnika, cementu. Użyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie. Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

 5.1. Zasady prowadzenia robót robót ziemnych 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o 
różnym stopniu przydatności do innych robót ziemnych były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyplub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli na terenie robót 
ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje 
wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas 
roboty należy przerwać i powiadomić o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
Roboty przygotowawcze-odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy 
humusu, oraz ew. rozbiórki elementów dróg i ulic należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 
wymaganiami przedmiotowych STB. 

 5.2. Zdjęcie warstw humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników, sadzeniu 
drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus należy 
zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
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maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej . Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania) powinna być 
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę 
tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

 5.3. Wykopy 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 
wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie 
wykonywania robót, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze 
znajdującymi się tam budowlami. 
Odbiór wykopów koniecznie z udziałem specjalisty gruntoznawcy. Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać: 
-w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 
-w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podłoża. 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do projektu.  

Zabezpieczenie skarp wykopów. 
     Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5   

Tolerancje wykonywania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich 
decyzji.  

 5.4. Dokładność wykonania robót 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. Szerokość 
górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony 
drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3- metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

 5.5. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć 
błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane 
należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do 
profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli rzędne podłoża przed 
profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania 
oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Do profilowania podłoża stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w PW. 

 5.6. Warunki wykonania podkładu : 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
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budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,95 według próby 
normalnej Proctora.  

 5.7. Zasypki  
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki  
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót.  
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora.  
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
  
 5.8. Roboty porządkowe. 
• Powstałe po rozbiórce wykopy zasypać gruntem piaszczystym z ubijaniem warstwami. • Teren oczyścić z resztek 
materiałów i splantować a gruz zostanie wywieziony i zutylizowany w 
certyfikowanym punkcie odbioru gruzu. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich 
wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją. 
Wyniki badań należy wpisywać do:  
• dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
• dziennika budowy, 
• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 

6.2. Kontrola wykonania wykopów – częstość badań i pomiarów Kontrola wykonania wykopów polega na 
sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i STB. 
• Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. Szerokość dna 
rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą 
różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia 
projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-
metrową, nie mogą przekraczać 10 cm. 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego nie może różnić się od projektu więcej niż 10 cm. 

6.3. Dokładność wykonania robót ziemnych. 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą:  
• 0,002 – dla spadków terenu, 
• ±4cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m, 
• +2cm – dla rzędnych dnia wykopu pod fundamenty, 
• 15cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna >1,5m 
• 5cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna <1,5m 

6.4. Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. W szczególności kontroli 
podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, tj: - powierzchnia zdjęcia humusu, - grubość zdjętej 
warstwy humusu, 
- prawidłowość spryzmowania humusu.  

6.5. Badanie i pomiary wykonanego wyprofilowanego podłoża 
• Zagęszczenie podłoża 
• Cechy geometryczne 
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• Równość -Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 
cm.Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy 
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej 
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

• Ukształtowanie osi wyprofilowanego koryta - Ukształtowanie osi należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w 
innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm. 

• Szerokość wyprofilowanej powierzchni - Szerokość należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 

6.6. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega:  
- przygotowanie podłoża  
- materiał użyty na podkład  
- grubość i równomierność warstw podkładu  
- sposób i jakość zagęszczenia  

6.7. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega:  
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki  
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00
Jednostkami obmiaru są: 
-[m3] wykopów w gruntach kat III 
-[m3] gruntu załadowanego i wywiezionego na wysypisko 
-[m3] mechanicznie profilowanego podłoża, 
-[m3] ręczenie profilowanego podłoża, 
-[szt] wykopów w gruntach kat III 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00.00. 

 8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
  
 8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:  
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty 
• Dziennik Budowy. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 

 8.3. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] wykopów w gruntach kat III, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] gruntu załadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
• Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze. 
• Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę. 
• Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania. 
• ewentualna opłata składowiskowa 
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Płaci się za ustaloną ilość [m3] mechanicznie profilowanego podłoża, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
• Profilowanie podłoża. 
• Zagęszczanie podłoża. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] ręczenie profilowanego podłoża, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
• Profilowanie podłoża. 
• Zagęszczanie podłoża. 

Płaci się za ustaloną ilość [szt] wykopów w gruntach kat III, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami 
Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo 

Normy 

Inne 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.) 
Dokumentacja warsztatowa 

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 01.1998
PN –S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 12.1997
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
12.1997

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
12.1997

PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno – bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych.

PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów
PN-65/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstęp  

1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zadania 91752 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział 
Chirurgii Naczyniowej-termomodernizacja części V budynku numer 1; dz. nr 1/2; AM-12; obręb Gaj; jednostka 
ewidencyjna Wrocław; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław; 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z: 
! przygotowaniem zbrojenia 
! montażem zbrojenia 
! kontrola jakości robót i materiałów 
! montaż nadproży stalowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich -  należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 

2. Materiały. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami: 
Zastosowany asortyment stali:  
Stal A-I – St3S wg PN-93/H-84023 
Stal – A-II – 18G2 wg PN-93/H-84023 
Stal A-III – 34GS wg PN-93/H-84023 

3. Sprzęt 
Przygotowanie zbrojenia ma się odbywać przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń (giętarki, prościarki, 
zgrzewarki, spawarki, nożyce) stanowiących wyposażenie zbrojarni. Sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi oraz spełniać wymagania BHP. Sprzęt używany do przygotowania i montażu 
zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00. “Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. 

Klasa 45.26 45262300-4 B.02.02 Roboty zbrojarskie
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5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Czyszczenie prętów. 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania 
punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w okresie od 
przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 
słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 
również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie  
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm. Dopuszcza 
się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 
celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w 
projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 

Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 

Tabela 1 - Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

5.2.5. Odgięcia prętów i haki 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042) 

Tabela 2 - Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

d - oznacza średnicę pręta 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.   Na zimno, na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie 
mniejsza niż : 

! 5d  dla stali klasy A-I 

Średnica 
pręta [mm]

Kąt odgięcia 

Kąt odgięcia
45 90 135 180

8 - 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5

12 0.5 1.0 1.0 1.5

14 0.5 1.5 1.5 2.0

16 0.5 1.5 1.5 2.5

Średnica pręta 
zaginanego mm

Stal żebrowana

Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d

20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d

D > 28 d0 = 8d - -
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! 10d dla stali klasy A-II i A-III 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Wymaga się następującej klasy stali : A-I, A-II i A-III, (PN-91/S-10041, PN–89/M-84023/06), dla elementów nośnych. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać 
stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, 
która była wystawiona na działanie słonej wody.  
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 
gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora nazoru. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 

! Cmin>0 jeżeli dg,32 mm 
! Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspekora nazoru i odbiór wpisany do dziennika 
budowy. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie 
na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia 
rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:  

! dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3% różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 

! dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 
! liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 

stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. 
! Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm  
! różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka

Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu)

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m

20 mm 
30 mm

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie)

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m

10 mm 
15 mm 
20 mm

Usytuowanie prętów 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu)

< 5 mm

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 
elementu)

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m

10 mm 
15 mm 
20 mm

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a – 
jest odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów)

a < 0.05 m 

a < 0.20 m 

a < 0.40 m 

a > 0.40 m

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm
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5.3.2. Montowanie zbrojenia 

Łaczenie prętów za pomoca spawania 

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

! czołowe, elektryczne, oporowe, 
! nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
! nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
! zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
! zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00. 
Kontrola stawionego zbrojenia polega na: 

! sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem 
! zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia 
! sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu 
!  dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać wartości z tabeli 3. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych. 
Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakrysiu 

8.3.1. Dokumenty i dane.  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
8.3.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu)

b < 0.25 m. 

b < 0.50 m. 

b < 1.5 m. 

b > 1.5 m.

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 mm
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9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: 

! roboty przygotowawcze 
! zakup i dostarczenie materiału, 
! czyszczenie i przygotowanie zbrojenia 
! montaż zbrojenia 
! testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 

10. Przepisy związane 

Normy 

! PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
! PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
! PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
! PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
! PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 
! PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
! PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992. 
! PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm. 

Warszawa 1992. 

Inne 

! [1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.  Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 
10425.0/10425.9, importowana  z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 

! [2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.  Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS 
o użebrowaniu według normy  DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich występujących przy przedsięwzięciu 91752 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki 
Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej-termomodernizacja części V budynku numer 1; dz. nr 1/2; 
AM-12; obręb Gaj; jednostka ewidencyjna Wrocław; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat 
wrocławski; gmina Wrocław; 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu w 
elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST . 

2. Materiały. 

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
1. Beton konstrukcyjny C20/25, C30/37, C50/60 
2. Beton podłoża C12/15 
3. Stal zbrojeniowa BS500 ( A-IIIN ), S235JRG2 ( A-I ) 
4. Stal konstrukcyjna S235JR, S355JR 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
(1) Cement  
a) Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o następujących markach: 
marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20  
marki ,,35" - do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu  
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 
cementy te charakteryzowały się następującym składem:  
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6%  
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 
c) Opakowanie  
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN- 76/
P- 79005.  
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
oznaczenie  
nazwa wytwórni i miejscowości  
masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu  
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 
147-2.   
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN- EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.  

Klasa 45.26 45262300-4 B.02.03 Betonowanie
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać 
tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:  
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem:  
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego 
się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach) 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający 
jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że 
marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

3. Sprzęt. 
Do wykonania robót żelbetowych , przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
• Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t  
• Wibrator buławowy do betonu 
• Pompa do betonu na podwoziu samochodowym 
• Żuraw budowlany 
• Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokości 
System deskowań z drabinami wejściowymi, poręczami oraz platformą betoniarską. Osłona drabiny skonstruowana w 
taki sposób aby spełniała dwie funkcje jednocześnie, zabezpieczała przed upadkiem oraz oferowała powierzchnie 
roboczą. 
Standardowe elementy uzupełnione pomostami roboczymi, drabinami wejściowymi oraz poręczami tworzą gotowe do 
przestawiania zespolone jednostki. 
Wszystkie roboty deskowaniowe przeprowadzić należy z kompletnie zabezpieczonego pomostu roboczego. 
Montaż przeprowadzić należy na elementach leżących: 
1. Ustawianie poręczy. 
2. Rozkładanie pomostu. 
3. ontaż zastrzałów. 
4. Montaż drabiny. 

4. Transport. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
(1) Środki do transportu betonu  
* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)  
* Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 
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30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C  

5. Wykonanie robót. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-0625l. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
(2) Mieszanie składników  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3) 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: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku 
gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach 
o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.  
(4) Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.  
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) Przerwy w betonowaniu.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a 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. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 

)20



Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie  wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych, 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
(1) Temperatura otoczenia  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera 
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu.  
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy 
na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN- EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) 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. 
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. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 
2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 
2,5cm, a powierzchnia na której występują 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,  
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić 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. 

Usuwanie szalunków powinno odbyć się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
• dozowania składników mieszanki betonowej 
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
• cech wytrzymałościowych betonu 
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• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowywania oraz częściowegolub całkowitego 
obciążenia konstrukcji. 

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy danym 
stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 
6 próbek na partię betonu. 
Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w czasie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i 
bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość 
niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

Poszczególne etapy wykonania robót żelbetowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności odbiorowi podlega : 
● Montaż szalunków 
● Wykonanie i montaż zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową 
● Jakość użytego betonu ( próbki badane na ściskanie ) 
● Wibrowanie betonu 
● Pielęgnacja betonu 
Odbiory te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są:  

- Dla montażu stropu    -m2 
- Dla montażu zbrojenia   -t 
- Dla robót żelbetowych  -m3 
- Dla schodów żelbetowych w hollu -kpl. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości wymiarów elementu zgodnie z projektem, 
- prawidłowości położenia elementu w obiekcie 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia , jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń, 
- łączna powierzchnia raków  i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu, 
- stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, 
- zbrojenie główne nie może być odsłonięte 

9. Podstawa płatności. 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

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-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem ogrodzenia terenu inwestycji 

1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 1,8 m 
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. min 2,5 m 

1.4. Określenia podstawowe  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z  
definicjami podanymi w STO- „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST  
„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są: 
a) bramy  
b) przęsła 
c) słupki 
d) prefabrykowane stopy fundamentowe 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne”  

4.3. Transport pozostałych materiałów  
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”  

5.2.Montaż ogrodzenia  
Zgodnie z instrukcją producenta  

6. kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł  
„Wymagania ogólne” pkt 6.  

Grupa. 
45.34    
Klasa 45.34 45342000-6 B.02.26 Ogrodzenie
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a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu  
b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „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 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
przepisy związane  

10.Normy  
Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
Beton zwykły 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne Kruszywa mineralne do betonu  
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych 
metodami nieniszczącymi  
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  
Cynk 
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco  
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania  
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych  
Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania Liny stalowe 1 x 7 
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  
Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok  
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz sadzeniem roślin i utrzymaniem terenów zielonych związanych z 
realizacją Zadania Inwestycyjnego o nazwie: 91752 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki 
Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej-termomodernizacja części V budynku numer 1; dz. nr 1/2; 
AM-12; obręb Gaj; jednostka ewidencyjna Wrocław; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat 
wrocławski; gmina Wrocław;

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Niniejsza 

specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót określonych w Projekcie Budowlanym oraz powiązanych Projektach Wykonawczych dla zadania 
określonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z sadzeniem drzew i oraz utrzymaniem terenów zielonych i obejmują:
- przygotowanie terenu do nasadzeń,
- wykonanie nasadzeń drzew iglastych
- założenie trawników siewem,
- trzyletnią pielęgnację gwarancyjną.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój;
1.4.2. materiał roślinny - nasiona traw, sadzonki drzew i krzewów;
1.4.3. wysokość rośliny - długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny;
1.4.4. forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,8-2,2 
m, z wyraźnym, nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną;
1.4.5. forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w specyfikacji Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Klayfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

2. Materiały

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następującą charakterystykę:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Materiał roślinny sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normamą PN-R-67023 oraz właściwie oznaczone, tzn. muszą 

mieć etykiety na których podane są: nazwa łacińska, forma, wybór, numer normy.

Klasa 77.31 77310000-6 Z-001
Usługi sadzenia roslin oraz utrzymania 
terenów zielonych

Grupy Klasy Kategorie Opis
77300000-3 Usługi w zakresie ogrodnictwa
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
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Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku 
i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- u drzew pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

uformowana i nie uszkodzona,
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,
- pędy boczne korony drzew i krzewów powinny być równomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien być praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 

przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

2.3. Projektowane rośliny - zestawienie i wymagania
Do nasadzeń w niniejszym projekcie przewidziano rośliny o następujących wielkościach i parametrach:

Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym gatunku i odmianie 
musi być wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i  koroną oraz w pokroju 
charakterystycznym dla gatunku i odmiany. 

Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym gatunku i odmianie 
musi być wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i  koroną oraz w pokroju 
charakterystycznym dla gatunku i odmiany. 

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki nasion różnych gatunków przeznaczonej na trawnik uniwersalny. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana i podaną zdolność kiełkowania.

2.5. Pale do drzew
Pale drewniane o średnicy minimum 3 cm, w ilości 3 sztuki na jedno sadzone drzewo.

2.6. Taśma bawełniana
Taśmy bawełniane elastyczne o szerokości minimum 5 cm do mocowania posadzonych i przesadzonych drzew.

2.7. Nawóz do roślin
Nawóz powinien być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu). 

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do nawożenia 
roślin zastosować nawóz otoczkowany o przedłużonym działaniu.

3. Sprzęt

Ogólne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogólne. 

Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować wyłącznie sprawny 

nr Nazwa łacińska Nazwa polska Ilość roślin wielkości uwagi

DRZEWA
1 Picea abies świerk pospolity 68 wysokość pnia min. 250-300 

cm
4 razy szkółkowane z bryłą 
korzeniową balotowaną,
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technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzęt. Wykonawca zadania powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,
- wału gładkiego do zakładania trawników,
- siewnika do wysiewu trawnika i nawożenia,
- piły mechanicznej do ścinania drzew,
- kosiarki mechanicznej do koszenia trawników,
- nożyc do formowania żywopłotów.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogólne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogólne.

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i  ruchu 
drogowego. Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej i pędów. W czasie transportu należy zabezpieczyć rośliny przed wysychaniem i przemarzaniem. Drzewa po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone, a jeśli jest to niemożliwe, należy je 
zadołować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatru, a w razie suszy podlewać.

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. Wymagania ogóle
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 

norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Wycinka drzew i krzewów
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, 

karpiny i gałęzi poza teren budowy oraz zasypanie dołów. Zakres wycinki wskazuje Projekt Szaty Roślinnej. Dodatkowe 
informacje i uwarunkowania opisano w specyfikacji: Wymagania Ogólne.

Wycinkę drzew należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji. Jakiekolwiek wycinki 
należy prowadzić wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, zaś w okresach lęgowych ptaków wyłącznie po konsultacji i 
zatwierdzeniu przez ornitologa.

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 
Odpady powstałe w wyniku wycinki winny zostać unieszkodliwione w sposób zgodny z wymogami określonymi 

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682  późn. zmianami).

5.3. Zabezpieczenie drzew i krzewów
Roślinność istniejąca w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć ́ wszystkie drzewa i krzewy w pobliżu których prowadzone 

będą prace ziemne i inne prace budowlane - pień́ i koronę ̨przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy 
przed wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w pobliżu drzew i krzewów należy 
prowadzić ́ręcznie.

Pnie drzew zabezpieczyć ́ przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem wiązanym do drzewa powrozem 
lub poprzez obudowanie pnia skrzynią z desek przywiązaną do drzewa za pomocą elastycznych szerokich taśm na 
wysokość min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania się mocowania jakichkolwiek elementów, drutów, 
kabli itp. do pni drzew.

System korzeniowy odsłonięty w wykopie należy zabezpieczyć. Poszczególne korzenie o średnicy powyżej 4 cm, 
jeśli zostały uszkodzone, należy odciąć ostrym narzędziem (powierzchnia cięcia powinna być równa i gładka) i 
zasmarować maścią ogrodniczą z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobójczego), np. Funaben. 

Powierzchnię ścian wykopu pozostawioną otwartą dłużej niż 3 dni należy okryć matami słomianymi lub 
jutowymi, które należy silnie zwilżać wodą celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy ujemnych 
temperaturach powietrza maty powinny być utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed 
przemarzaniem.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. Kierownik budowy powinien być 
poinformowany przez Zamawiającego o wysokości opłat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego 
drzewa.

5.4. Przygotowanie terenu do nasadzeń
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Teren przeznaczony pod zieleń powinien zostać oczyszczony z resztek gruzu, kamieni, chwastów itp. 
Wierzchnią warstwę należy przekopać, a następnie wyrównać i zwałować. Na tereny, z których ściągnięty został humus, 
a przeznaczone na tereny zieleni należy dowieźć i rozścielić min. 40 cm warstwę ziemi żyznej. Na terenach 
odnawianych trawników należy dowieźć 10 cm ziemi urodzajnej.

5.5. Sadzenie drzew
Wszystkie drzewa należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego wzrostu i 

rozwoju. Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wymagania 
dotyczące jakości i wielkości sadzonek według pkt 6 - Wymagania dotyczące sadzonych roślin. 
  
 Drzewa należy sadzić w doły o średnicy 1 m i głębokości 0,8 m z całkowitą zaprawą ziemią urodzajną.  

 Drzewa z zestawem nawadniająco-napowietrzającym sadzić w doły o średnicy 1,1 m i głębokości 0,8 m z 
całkowitą zaprawą ziemią urodzajną. Podczas sadzenia należy wykonać system nawadniająco-napowietrzający z rur 
perforowanych średnicy 60 mm o długości 3,0 m z zamontowanym wlewem HDPE z łapaczem liści np. Greenleaf 
RootRain Urban lub równoważny. Wlew do zestawu należy umieścić nieco ponad poziomem gruntu, aby ściółkowanie 
roślin go nie przykrywało.

 Posadzone drzewa należy opalikować w ilości 3 paliki na jedno drzewo. Paliki należy w górnej części połączyć 
na sztywno, a drzewo umocować do palików przy pomocy elastycznych bawełnianych taśm o szerokości min. 5 cm. 
Wysokość palików należy dostosować do wielkości sadzonek.  
 Przy każdym drzewie powierzchnię gruntu uformować tak, aby powstała misa gromadząca wodę. Przy sadzeniu 
drzewa obficie podlać, a misy wyściółkować korą mieloną - warstwą o miąższości 3-5 cm. Ewentualne złamane lub 
uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć. 
 Przewiduje się łącznie 60 mkw powierzchni do wyściółkowania pod drzewami 
 Wszystkie drzewa należy po posadzeniu obficie podlać. Nie wolno zasilać roślin związkami azotowymi w 
pierwszym roku po posadzeniu. 

5.6. Sadzenie krzewów
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, pozbawiona śmieci i pozostałości po budowie. 

Krzewy i inne rośliny sadzić bezpośrednio w uprzednio przygotowane rabaty z warstwą ziemi urodzajnej o miąższości 40 
cm.

Nasadzenia roślin należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wymagania 
dotyczące jakości i wielkości sadzonek według pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

Podczas sadzenia roślin należy przewidzieć miejsce w rabatach na wyściółkowanie roślin korą mieloną - 
warstwą o grubości 3-5 cm. Przy sadzeniu rośliny obficie podlać, a rabaty wyściółkować korą mieloną. Ewentualne 
złamane lub uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć.

Wszystkie krzewy należy po posadzeniu lekko przyciąć redukując koronę i obficie podlać. Nie wolno zasilać 
roślin związkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową - projektem 
wykonawczym szaty roślinnej.

5.7. Sposób cięcia krzewów
Do formowania przeznaczone zostały nasadzenia o charakterze okrywowym z bukszpanu wieczniezielonego 

(Buxus sempervirens). Nasadzenia należy przycinać na wysokość i na szerokość zaprojektowanych pasów roślin tak, 
aby grupy krzewów utworzyły zwarte prostopadłościany. Krzewy przycinać do wysokości maksymalnej 70 cm. Cięcia 
należy wykonywać kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, aby zadane kształty były zawsze czytelne. 
  
 Pozostałe krzewy liściaste przycinać zgodnie ze sztuką, aby uzyskane rośliny były odpowiednio zagęszczone 
oraz utrzymywały właściwe wymiary i formę.  

5.8. Pielęgnacja roślin
Wszystkie nasadzenia roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną w okresie minimum 3 lat. Pielęgnacja w 

okresie gwarancyjnym polega na: 
- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w zależności od warunków 

pogodowych, 
- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia, 
- regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od posadzenia roślin (nawozami 

mineralnymi, zalecane jest stosowania długodziałających nawozów otoczkowanych), 
- usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku, 
- poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb, 
- uzupełnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku, 
- uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby, 
- wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, 
- wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie potrzeby, 
- regularnym przycinaniu krzewów formowanych - 4 razy w ciągu roku, 
- usuwaniu przekwitłych kwiatostanów itp., 
- regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w roku, 
- oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby. 
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Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  

5.9. Wykonanie trawników
Projektowane trawniki należy wykonać siewem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Trawnik należy zakładać w 

sezonie wegetacyjnym najpóźniej do połowy września. Ziemię wymieszać z nawozem mineralnym, zwałować, a 
następnie wysiać nasiona za pomocą siewnika w dwóch prostopadłych kierunkach. Zastosować mieszankę traw 
przeznaczoną na trawnik uniwersalny. [np.: Trawa Uniwersalna Rolimpex w składzie: życica trwała NAKI (Lolium 
perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%, kostrzewa czerwona Areta (Festuca rubra 
‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina łąkowa Balin (Poa pratensis ‘Balin’) - 5%]. 
 Po wysianiu nasion, w ilości zalecanej przez producenta, nasiona przykryć cienką warstwą gleby grabiąc 
sprężystymi grabiami i zwałować. Po tych czynnościach trawnik należy podlać rozproszonym strumieniem wody 
uważając, aby nie wypłukać nasion. Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-10 
cm – skrócenie o 1-1,5 cm. Następne koszenia wykonywać coraz niżej, aż do osiągnięcia żądanej wysokości koszenia – 
proponowane 3-3,5 cm. 

5.10. Pielęgnacja trawników
Wszystkie założone trawniki objąć pielęgnacją gwarancyjną w okresie minimum 3 lat. Pielęgnacja w okresie 

gwarancyjnym polega na: 
- częstym i w regularnych odstępach czasu koszeniu dostosowanym do intensywności wzrostu trawnika (tj. min. 

raz w tygodniu w pełni sezonu wegetacyjnego), 
- regularnym podlewaniu - szczególnie po założeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym w I roku po założeniu, 
- regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwałe w pierwszym roku należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po upływie 6 miesięcy od założenia 
trawnika, 

- regularnym nawożeniu - minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o składzie nawozu dostosowanym do pory 
roku, 

- wałowaniu - raz w roku,  
- aeracji - raz z w roku,  
- uzupełnianiu i renowacji - w razie potrzeby 

Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

5.11. Zestaw nawadniająco-napowietrzający
Zestawy nawadniająco-napowietrzające przy drzewach oznaczonych na projekcie wykonawczym wykonać 

podczas ich sadzenia. Należy zwrócić uwagę, aby do rur systemu nie dostały się zanieszczysznia mogące mieć wpływ 
na drożność systemu. Wlew do zestawu należy umieścić nieco ponad poziomem gruntu, aby ściółkowanie roślin go nie 
przykrywało.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót
Ogólne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogólne.

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

- wielkości dołów pod sadzone i przesadzane drzewa,
- grubości warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roślin,
- zaprawienia dołów ziemią urodzajną,
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian oraz odległości 

sadzonych roślin,
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych i zgodności z normami PN-R-67023 - drzewa i krzewy 

liściaste oraz wymaganiami jakościowymi i wielkościowymi określonymi w projekcie wykonawczym i niniejszej ST,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- prawidłowości wykonania mis i ściółkowania drzew,
- grubości warstwy ściółki pod drzewami i krzewami
- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roślin,
- zasilania nawozami mineralnymi.

6.3. Trawniki
Kontrola robót w zakresie trawników polega na sprawdzeniu:

- grubości warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na trawniki,
- oczyszcznienia terenu z gruzu, śmieci, chwastów itp,
- prawidłowości uwałowania terenu,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po założeniu trawnika, 
- dosiewania w miejscach o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy,
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- regularnego nawożenia.

6.4. Zestawy nawadniająco-napowietrzające
Kontrola robót w zakresie zestawów nawadniająco-napowietrzających polega na:

- sprawdzeniu średnic rur perforowanych z projektem,
- sprawdzeniu lokalizacji zgodnie z projektem,
- osadzenia wlewów do systemu.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podaje specyfikacja: Wymagania ogólne.
Jednostkami obmiaru są:

- szt (sztuki) - posadzonych roślin (drzew i krzewów),
- m2 (metr kwadratowy) - wykonania trawników, wyściółkowania rabat z posadzonymi roślinami,
- szt. (sztuki) - zestaw nawadniająco-napowietrzjący.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podaje specyfikacja: Wymagania ogólne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Odbiór robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje się za zgodne z 
powyższymi wymaganiami jeżeli wszystkie pomiary, badania i oględziny dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podaje specyfikacja: Wymagania ogólne.

10. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U z 2004 roku Nr 92, poz. 880 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682  ze. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku Nr 48, poz. 41),
- Norma PN-R-06723 - drzewa i krzewy liściaste.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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