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SPIS  SZCZEGÓŁOWYCH  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH 

  

Nr Specyfikacji 
Technicznej 

Kategoria robót  
wg CPV 

 
Opis SST 

 
    

ST-00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE 5  
    

ST-01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 29  
    

ST-01.01.01. 45100 Wytyczenie konstrukcji i jej punktów wysokościowych 31 
    

ST-02.00.00.  ROBOTY ZIEMNE  39 
    

ST-02.01.01. 45111 Wykonanie wykopów  41 
ST-02.03.01. 45111 Wykonanie zasypów 51 

    

    

ST-10.00.00.  INNE ROBOTY 61 
    

ST-10.01.01a. 45243  Konstrukcje z koszy gabionowych 65 
ST-10.01.03. 45243  Palisady drewniane 79 
ST-10.01.14. 45243  Warstwa odcinająca z geowłókniny 87 
ST-10.01.15. 45243  Materace geotekstylne i  geotkanina 97 
ST-10.01.16. 45243  Pokrycie koszy – deska ryflowana 105 

    

    

ST-13.00.00.  BETON 111 
    

ST-13.01.01. 45243 Beton niekonstrukcyjny 115 

ST-14.00.00.  KONSTRUKCJE STALOWE 
 

123 

ST-14.01.03. 45243 Konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej typu OOH18N10 155 
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1 WSTĘP 
1.1  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji 
„Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie” 
 
 
1.2  Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 

 ST-00.00.00. Wymagania ogólne 
 ST-01.00.00. Roboty przygotowawcze 
 ST-02.00.00. Roboty ziemne 
 ST-10.00.00. Inne roboty 

 ST-13.00.00 Beton 
 ST-14.00.00 Konstrukcje stalowe 

 
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SST będą stosowane przez 

Wykonawcę w języku polskim. 
 
Normy te winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu 
z Rysunkami i SST jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie 
później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie 
wskazano inaczej. 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia się termin Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne (SST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.) 
 
1.3  Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych przedmiotowym projektem. 
 
1.4  Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
obiekt małej architektury - niewielki obiekt, a w szczególności: kultu religijnego, jak: 
kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku 
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budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego, roboty budowlane - budowa, 
a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
 
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 
droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 

droga tymczasowa - droga w obrębie placu budowy umożliwiające dojazd sprzętu i materiałów 
do wszystkich punktów budowy i przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

 
droga dojazdowa - droga przez tereny leśne stanowiąca dojazd do placów budowy i wszystkich 

punktów budowy i przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
 
 
remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 
 
teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
 
zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 
dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu, 
 
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, 
 
wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
 
dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
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poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem Inwestorskim, Wykonawcą i 
projektantem, 
 
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wymieniona w 
danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem, 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
 
książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 
materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, i Konserwatora Zabytków 
 
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
 
niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi konstrukcji. 
 
objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
objazd – odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robót po istniejących drogach 

publicznych. 
 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowe,. 
 
przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 
 
ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z wyliczonymi nakładami robocizny, materiałów i 
nakładami pracy sprzętu, 
 
przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, 
 
podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

  Wykonawca uwzględni specyfikę prowadzonych prac związanych z utrudnionym 
dostępem sprzętu zmechanizowanego.. Większość prac będzie prowadzona „ręcznie’ bez 
użycia sprzętu zmechanizowanego.   
 

1.5.1  Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz określone w umowie ilości dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na 
Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy 
wraz z współrzędnymi reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
1.5.2  Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

 
1. Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy, 

 

2. Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej: 

− Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz 
w wodę, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przyłączenia urządzeń 
(telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej, 

− Projekty i opracowania technologiczne ujęte w szczegółowych ST wymaganych do 
zatwierdzenia przez Inżyniera, 

− Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robót, 
− Ewentualne zmiany w otrzymanym przez Zamawiającego projekcie organizacji i 

oznakowania na czas budowy wraz z  uzgodnieniami  
− Inwentaryzacja fotograficzna zarysowań, spękań i uszkodzeń budynku 

zlokalizowanego na wzmacnianej skarpie przed przystąpieniem do prac, 
− Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna, 
− Dokumentacja powykonawcza. 

Cena kontraktowa zawiera również wszelkie uzgodnienia. 

Wszystkie w/w projekty winny zawierać rysunki, opisy, obliczenia oraz być uzgodnione z 
Projektantem, odpowiednimi instytucjami i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 
na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. W 
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przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzględnie wymagana jest akceptacja 
projektanta. 

1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i 
wyraźnie oznakuje teren budowy oraz zapewni w miejscu prowadzenia prac organizacje 
ruchu zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy 
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie 
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe 
wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu 
inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz 
zutylizowane. 

Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących 
powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i 
prowadzić, tak aby: 

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 
zakończeniu ich użytkowania, 

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów, 

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać 
odzyskowi. 

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 

Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, 
aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było 
niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych. 

Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy 
oraz przepisami o ochronie środowiska. 

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. 

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o 
której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione. 

Odpady należy zbierać w sposób selektywny. 
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 

mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 

mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy 
bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 
zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione 
łącznie następujące warunki: 

• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 
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nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, 
• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących 
przy transporcie towarów niebezpiecznych. 

Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano 
odpady nadające się do odzysku. 

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu 
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub 
urządzeniach, które spełniają określone wymagania. 

Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być 
eksploatowane tylko wówczas, gdy: 

• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych 
przepisów, 

• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 
zachowaniem wymagań określonych w ustawie. 

 
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. 
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w 

wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i 
wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy 
odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.  
 
 W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) ·utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) ·podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

    1) ·Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych 

    2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
  I) ·zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
     II) ·zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
     III) możliwością powstania pożaru. 

 Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom 
hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować 
negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głównie 
na właściwej organizacji budowy, tj. 

-ogrodzenie terenu budowy głównie podpór obiektów za pomocą przegród z materiałów 
zabezpieczających przed przenikaniem hałasu z placu budowy 

-zastosowanie sprzętu wysokiej, jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim poziomem 
emitowanego hałasu 

-wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. 
biegu jałowym) 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SP-00.00.00 Wymagania ogólne 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160– Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie 
 

14 

-zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00÷6.00 
 

1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 
1.5.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
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powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 

1.5.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inżyniera. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót w 
zakresie wynikającym z warunków zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie 
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu 
na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu ( likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja 
nierówności, czyszczenie jezdni, itp.) 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót. 
Wykonawca ma obowiązek stosowania się do opracowanych przez biuro projektowe 
wytycznych. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
Reasumując wyżej wymienione koszty: 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SP-00.00.00 Wymagania ogólne 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160– Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie 
 

16 

- zabezpieczenia terenu budowy 
- wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających, 
- utrzymania ciągów ruchu kołowego. 
- nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.12 .Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13 . Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

1.5.14 Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.15  Niewypały, niewybuchy 

Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić 
teren budowy pod kątem występowania niewybuchów. W razie natrafienia w czasie 
prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż 
pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera. Koszty 
zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Wykonawcy 
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2 MATERIAŁY 
2.1  Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
2.2  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem robót.. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu uzyskania materiałów, dzierżawy i 
inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem 
 
2.4  Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
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Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

3 SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 

4 TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
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6.2  Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 
projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.4 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 
6.5 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
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 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8  Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
3 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, 
4 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
5 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
6 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
7 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
8 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
9 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
10 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

11 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

12 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

13 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
14 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
15 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
16 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7  OBMIAR ROBÓT 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4  Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SP-00.00.00 Wymagania ogólne 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160– Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie 
 

25

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3  Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4  Odbiór ostateczny robót 

8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2   Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
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4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

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

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5  Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1  Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• 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, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2  Warunki umowy i wymagania ogólne  
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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1. WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach realizacji inwestycji „Umocnienie dna i skarp 
ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie” 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym 
i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenia w terenie 
położenia projektowanych konstrukcji, krawędzi wykopów. 
 Wyznaczanie obiektów obejmuje wyznaczenie ich osi geometrycznych punktów 
charakterystycznych i wysokościowych z wyznaczenie poziomów posadowienia.  
Zakres obejmuje ich stabilizacje w sposób trwały oraz ochronę przed zniszczeniem, 
oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie, w 
nawiązaniu do niwelacji państwowej, montaż w konstrukcji nośnej reperów stalowych i 
ich niwelacją w trakcie robót bezpośrednio po ich zakończeniu oraz uporządkowanie 
terenu po zakończeniu robót. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
 

Reper - stabilizowany punkt wysokościowej osnowy, dla którego wyznaczono wysokość 
w przyjętym układzie odniesienia. 
Reper roboczy - jest rodzajem repera zakładanego w celu zagęszczenia osnowy. 
Osnowa podstawowa - zbiór odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktów 
terenowych (reperów), dla których określono współrzędne płaskie lub wysokościowe w 
przyjętym układzie współrzędnych. 
Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty 
Oś obiektu – geometryczna linia charakteryzująca konstrukcję, oznaczona w 
Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie. 
Krawędź obiektu – geometryczna linia charakteryzująca skrajne punkty konstrukcji, 
oznaczona w Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST B-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ST-00.00.00. “Wymagania ogólne”, 
punkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 2. 

 
2.2 Rodzaje materiałów 
 

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Słupki pomiarowe żelbetowe, repery stalowe, ocynkowane ogniowo bądź ze stali 
nierdzewnej, umożliwiające trwałe zakotwienie w konstrukcji, spawane bądź osadzane na 
żywicę epoksydową bądź zaprawę kotwową, w wierconych w betonie otworach. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”, 
punkt 3. 

 
3.2 Sprzęt pomiarowy 
 

Do odtworzenia sytuacyjnego punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”, 
punkt 4. 

 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 
 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 5. 
 
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 
przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami 
lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów 
i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”, 
punkt 6. 

 
6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 
 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych wytyczniem konstrukcji i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK z punktu 10 zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 
niniejszej SST. 

 
Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w Instrukcjach 
Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary 
realizacyjne). 
Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu: 
− dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1cm 
− dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych ±1cm 
− dokładność wyznaczenia wysokości reperów ± 0,5cm, 
− dokładność wykonania elementów projektowanych ± 1cm, 
− dokładność pomiarów poziomych ± 1cm / 50 m. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Projektu harmonogram pomiarów kontrolnych 
osnowy realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 7. 
 
 7.2 Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest: 
 całość wykonanego zadania (cena ryczałtowa), czyli wykonanie wszystkich robót 
składowych określonych w punkcie 1.3 oraz 9.2 niniejszej SST. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 8. 
 
8.2 Sposób odbioru robót 
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Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi Projektu. 
 
Na podstawie pomiarów kontrolnych należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli 
wszystkie pomiary dały wyniki zgodne z projektem, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. 
 
Jeżeli choć jeden pomiar kontrolny dał wynik niezgodny z dziennikiem pomiarów, 
Wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania niezbędnych pomiarów na 
własny koszt. Czynności te muszą być odpowiednio udokumentowane. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00. “Wymagania 
ogólne”, punkt 9. 

 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 

 
Cena ryczałtowa dla obiektu obejmuje: 
− zakup i dowóz wszelkich niezbędnych materiałów, 
− założenie, utrzymanie i uzupełnianie osnowy realizacyjnej 
− wytyczenie osi obiektu, 
− wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, 
− wytyczenie pozostałych konstrukcji przylegających do obiektu, 
− w punktach charakterystycznych lub przekrojach określonych przez Inżyniera Projektu, 
− osadzenie stalowych reperów w podporach i konstrukcji nośnej i ich niwelacja w 
trakcie trwania budowy, 
− osadzenie w gruncie żelbetowych słupków pomiarowych i ich niwelacja w trakcie 
trwania budowy, 
− pomiary i niwelacja powykonawcza zastabilizowanych reperów 
− oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie oraz ochrona przed zniszczeniem 
punktów wysokościowych, odtworzenie zniszczonych punktów, 
− usunięcie i utylizacja niepotrzebnych elementów po zakończeniu pomiarów, 
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
 
10.2 Instrukcje 
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1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii. 
2. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
3. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 
7. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
8. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

 
10.3 Rozporządzenia 
 

1. Dz. U. Nr 63, poz. 735 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.” 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w ramach realizacji inwestycji „Umocnienie dna i skarp 
ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie.” 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki 

stateczności i odwodnienia. 

1.4.2 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych  

w osi wykopu. 

1.4.3 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m. 

1.4.5 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów 

1.4.7 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona według wzoru: 

sI  =
 

  

d

ds

ρ
ρ

 

gdzie: 
 ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczanego gruntu, (Mg/m3), służąca 

do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie 
z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

 ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, 
służąca jako wartość odniesienia do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych. 
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1.4.8 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona według wzoru: 

 

U
d

d
= 10

60

 

 gdzie: 
 d60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
 d10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 1.4. 
 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
 

2 MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 2. 

 
2.2 Podział gruntów 

 
Wykonawca jest zobowiązany do sortowania uzyskanego gruntu pod względem przydatności 
do wbudowania w nasyp.  
Grunty przydatne do budowy nasypów podaje tablica 1 w  ST -02.03.01 „Zasypanie 
wykopów”. 
Grunty dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w PN-S-02205. 
 
2.3 Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypów.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera Projektu wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych Kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych 
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera Projektu. 
Grunty i materiały nieprzydatne do wbudowania, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, o ile nie określono tego 
inaczej w Kontrakcie. Inżynier Projektu może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
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3 SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 
3. 

 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.) 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
 

4 TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  
punkt 4. 

 
4.2.  Transport gruntów 

 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do kategorii (rodzaju) gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera Projektu. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 5. 
 
5.2 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
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kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
5.3  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 małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
 

5.4 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 

 
5.5 Zasady wykonania wykopu 

 
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 robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inżynier Projektu dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.  
 
 
5.5.1 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 
w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych 
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 Minimalna wartość Is : 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni robót 
ziemnych 

 
0,97 

 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji należy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
 
5.6 Ruch budowlany 

 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,5 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może po nim odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.7 Dokładność wykonania wykopów 

 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinno być większe 
niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać +1 cm i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 
5.8 Odwodnienie pasa robót ziemnych 

 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
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ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
5.9 Odwodnienie wykopu na czas prowadzonych robót 

 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy 
niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.10 Prowadzenie prac w obrębie cieków 
 
Przed przystąpieniem do prowadzenia prac w obrębie cieków należy ułożyć rurociąg do 
tymczasowego przeprowadzenia cieku. W razie konieczności prace prowadzić w osłonie z 
igłofiltrów.  
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 6. 

 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów 

 
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności 
z wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 − właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 − właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Kontrola wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej szczegółowej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
 b) zapewnienie stateczności skarp, 
 c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
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 d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z dokumentacją, prawidłowość 
wytyczenia robót w terenie, rodzaj i stan gruntu w podłożu. 

 
6.2.3 Sprawdzenie przydatności gruntów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W 
każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 
PN-B-04481:1988, 
- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 
 

6.2.4  Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową lub powyższą SST. W przypadku gruntów dla 
których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik 
odkształcenia Io, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
 

 
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 
Wszystkie grunty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli grunty nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 7. 

 
7.2 Obmiar robót ziemnych 

 
Jednostką obmiarową jest: 

- m3 (metr sześcienny) - dla wykonanego wykopu  
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 8. 
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
i wymaganiami Inżyniera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1 Ogólne dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”  
punkt 9. 

 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m3 wykonania wykopu : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie projektu zabezpieczenia wykopu, w przypadku wykopów głębokich, 
- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robót, 
- wykonanie wykopu, obejmujące odspojenie i przemieszczenie gruntu, 
- transport  gruntu do wbudowania w nasyp,  
- załadunek urobku na środki transportu  wraz z wywozem na legalne wysypisko i 

utylizacją 
- profilowanie dna wykopu, skarp, 
- dogęszczenie gruntu w wykopie, 
- ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  
- ułożenie rurociągu do tymczasowego przeprowadzenia cieku wraz z ewentualnym 

odwodnieniem przy pomocy igłofiltrów. 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 

w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
- prace porządkowe 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
 gruntów. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493:1955 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
   nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach realizacji inwestycji „Umocnienie dna i skarp ujściowego 
odcinka potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie.” 

 
1.2 Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych i obejmują zasypanie wykopów w gruntach mineralnych. 
 

Zakres robót obejmuje: 
− wbudowanie gruntu dowiezionego lub pozyskanego z wykopu wraz z 

zagęszczeniem i profilowaniem powierzchni 
− wbudowanie gruntu dowiezionego lub pozyskanego z wykopu w warstwach 

wymiany gruntu, wraz z zagęszczeniem i profilowaniem ich powierzchni, 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypania wykopów, położone 
poza miejscem prowadzenia robót 

1.4.2. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypania wykopów, położone w 
obrębie prowadzonych robót  

1.4.3. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do zasypania wykopów oraz 
innych prac związanych z przedmiotem zlecenia 

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru: 

     Is
ds

= ς
ς

d

 

gdzie: 
ςd  - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, (Mg/m3), służąca do oceny 
 zagęszczania gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie 

 z  BN-77/8931-12, (Mg/m3) 
ςds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
 optymalnej, określona według normalnej próby Proctora, badana 
 zgodnie z PN-88/B-04481, służąca jako poziom odniesienia do oceny 
 zagęszczania gruntu w robotach ziemnych. 
 

1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona według wzoru: 
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     U =
d

d

60

10
 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm), 
 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  
punkt 1.4. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 1.5. 
 

2 MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 2. 

 

2.2 Grunty i materiały do zasypywania wykopów i wykonywania nasypów 
 

Grunty i materiały dopuszczone do zasypywania wykopów i budowy nasypów, w tym 
również warstwy wymiany pod nasypami, powinny spełniać wymagania określone w PN-S-
02205. 
  
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998  

 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-
tości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły 
4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL       
< 35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 
60% 
7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej 
ponad 2% 
 
 
8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub zabezpieczone 
od wód gruntowych i 
powierzchniowych 
- do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 
- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
 
- do nasypów nie wyższych niż 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 
 
- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 
- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 
- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-02.00.00  Roboty ziemne 

 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160– Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie 

55

 
10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 
 

drobnoziarnistym 
- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej >2% 
7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 
8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
 
 
- drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 
- o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 
Materiałami stosowanymi przy zasypywaniu wykopów według zasad niniejszej SST są: 
piasek (drobny, średni, gruby), 
pospółka, 
woda do zagęszczenia nasypów, 
Grunt do zasypywania nie powinien zawierać zanieczyszczeń organicznych, części pylastych 
i gliny. Powinien być przepuszczalny oraz posiadać parametry: 
Ciężar objętościowy  min γ ≥ 18 kN/m3 
Kąt tarcia wewnętrznego φ = 31÷32o 
Przepuszczalność k≥10 m/dobę 
 
Zgodnie z dokumentacją projektową materiałem przyjętym do wykonania robót ziemnych  
jest pospółka. 
 

2.3 Zasady wykorzystania gruntów 
 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do 
zasypania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera Projektu. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera Projektu wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż zasypanie wykopów lub wykonanie prac objętych 
Kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera Projektu. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, o ile nie określono tego 
inaczej w Kontrakcie. Inżynier Projektu może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
 

3 SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 
3. 
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3.2  Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać  
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywaki, koparki, 
ładowarki, itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
zgarniarki, równiarki, itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

UWAGA: 
Z uwagi na warunki przyrodnicze, ukształtowanie terenu i związany z tym utrudniony dostęp 
dla sprzętu zmechanizowanego część prac ziemnych będzie wykonywana ręcznie. 

 
 

3.3 Dobór sprzętu zagęszczającego 
 

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera Projektu. 
 

4 TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  
punkt 4. 
 

4.2 Transport gruntów 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera Projektu. 
 

 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 5. 
 
5.2 Dokładność wykonania nasypów 

 

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

 

5.3 Odwodnienie pasa robót ziemnych 
 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.4 Wykonanie zasypek oraz nasypów  
 
5.4.1 Projekt organizacji i harmonogram robót 

Zasypywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z ustaloną kolejnością robót, na podstawie 
harmonogramu robót opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera 
Projektu.  
 
5.5 Wykonywanie robót w okresie mrozów 
 
Niedopuszczalne jest wykonywanie robót w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania 
gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych 
opadów śniegu wykonywanie zasypek powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg z powierzchni wykonanej już zasypki. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

 
5.6 Roboty wykończeniowe 
 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków 
budowy obiektu i roboty porządkujące.  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli robót 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”  pkt 6. 
 

6.2 Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki 
 

Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy sprawdzić ich stan (czy są oczyszczone 
ze śmieci, torfów, gytii, namułów, wody). 
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6.3 Badanie gruntu do wykonania zasypek 
 
Należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów. 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 
nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy 
określić następujące właściwości: 
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 , 
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 , 
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 , 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-

B-04481:1988, 
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988  
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960  
− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01  

 
 
6.4 Badanie stanu zagęszczenia wykonania zasypek  
 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej, badanie wskaźnika zagęszczenia, wg pktu 
1.4.4 należy wykonywać co najmniej 3 razy na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż 
3 razy dla każdego obiektu, przy czym wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien  być zgodny z  
dokumentacja projektową ±2%. 
 Zagęszczenie każdej warstwy nasypu należy kontrolować nie rzadziej niż: 
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego            

i wtórnego modułu odkształcenia. 
 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inżynier Projektu nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do 
dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub 
podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera Projektu wpisem w 
dzienniku budowy. 
Wilgotność optymalną należy oznaczać na podstawie próby normalnej metodą I wg PN-B-
04481:1988. Odchylenia od wilgotności optymalnej w trakcie zagęszczania zasypki nie 
powinny przekraczać ± 2%. 

 
6.5 Kontrola rz ędnych skarp  

 
Wymiary, rzędne wykonanych nasypów i ich spadki powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową oraz spełniać wymagania niniejszej SST p. 5.2 
 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
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7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt7. 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcienny) - dla wykonanego zasypu 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inżyniera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1 Ogólne dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”  
punkt 9. 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena jednostkowa  dla wykonania zasypek i nasypów obejmuje zakup i dostawę materiałów: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie gruntu z odkładu lub z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu 

(odspojenie) wraz z transportem na miejsce wbudowania, 
− oczyszczenie wykopów z zanieczyszczeń, 
− przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotności do wbudowania w wykopy, 
− wbudowanie zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu materiału z jego 

zagęszczeniem do poziomu określonego w dokumentacji projektowej, 
− profilowanie skarp z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
− odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
− rekultywację dokopu, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
− wykonanie i rozbiórka wszelkich urządzeń zabezpieczających roboty, 
− uporządkowanie terenu  i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział opis gruntów. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493:1955 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
   nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

10.2  Inne przepisy 
 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
    w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
    i ich usytuowanie. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową konstrukcji gabionowych w ramach realizacji inwestycji 
„Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.l. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem gabionów służących do: 

• umocnienia w postaci opasek z koszy i materacy gabionowych o wymiarach 1m x 1m 

długości 10m z siatek zgrzewanych na granicy brzegu. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Gabion – konstrukcja oporowa wykonana zwykle z prostopadłościennych koszy siatkowych z 
drutu, wypełnionych materiałem balastowym (najczęściej – kamiennym).      (Innymi nazwami 
gabionów są: kaszyce siatkowe, kosze siatkowe, skrzynie siatkowe, kosze szańcowe). 

1.4.2. Konstrukcja oporowa – konstrukcja przeznaczona do przejmowania i przekazywania w 
podłoże bocznego parcia gruntu. 

1.4.3. Gabion skrzynkowy – kosz z siatki stalowej kształtu prostopadłościennego lub trapezowego, 
jedno- lub wielokomorowy, wypełniony materiałem balastowym. 

1.4.4. Materac gabionowy – płaski kosz z siatki stalowej o kształcie prostopadłościennym z 
przegrodami, wysokości zwykle do 0,30 m, wypełniony materiałem balastowym. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST --00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót winny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST oraz 
z aprobatą techniczną uprawnionej jednostki i świadectwem zgodności. 

2.2.2. Materiały do wykonania konstrukcji z koszy i materacy gabionowych 
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Elementy do wykonania konstrukcji z koszy i materacy gabionowych określone są przez typ 
gabionu podany w dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta gabionów. Do 
elementów tych należą: 
– system koszy gabionowych z siatki  
– ew. geowłóknina do wyścielania ścian gabionów, 
– materiał balastowy do wypełniania koszy gabionowych, 
– elementy do łączenia ścian koszy przy ich montażu oraz ściągi - oferowane w ramach systemu 
– inne materiały pomocnicze. 
Wszystkie wyżej wymienione elementy wchodzą w skład rozwiązań systemowych 
charakterystycznych dla określonego producenta. Producent  jest zobowiązany dostarczyć 
wszystkie elementy potrzebne do wykonania konstrukcji gabionowej wraz ze szczegółową 
instrukcj ą montażu.  

2.2.3. Kosze gabionowe 

2.2.3.1. Siatka  

Siatka koszy gabionowych może mieć różny kształt, zależny od decyzji producenta: 
– zgrzewane z drutu o średnicy np. 2,50 ÷ 6,00 mm o oczkach kwadratowych lub prostokątnych, 
Drut siatek jest zabezpieczony antykorozyjnie wg Dokumentacji Projektowej. 
We wszystkich rodzajach siatek końce drutów mogą wystawać nie więcej jak 2 mm poza obrys 
drutów brzegowych. 
 
Zgodnie dokumentacją projektową przyjęto wykonanie koszy gabionowych z siatki zgrzewanej o 
oczkach max. 76,2x76,2 mm. Siatka wykonana z drutu 4 mm, zabezpieczenie antykorozyjne Zn/Al. 
Zgodnie dokumentacją projektową materace gabionowe należy wykonać z siatki zgrzewanej o 
oczkach max. 76.2x76.2 mm. Siatka wykonana z drutu 2,7/3,2 mm zabezpieczona antykorozyjnie 
powłoką Zn/Al oraz dodatkowo powłoką PVC w kolorze zielonym. 
Grubość powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego Zn/Al dla siatki materacy i koszy gabionowych 
musi zapewnić trwałość przez okres użytkowania min. 50 lat (trwałość gwarantowana przez 
producenta). 
 
2.2.3.2. Gabiony skrzynkowe prostopadłościenne i trapezowe 

 Kosze gabionowe prostopadłościenne są wykonane z siatki stalowej i powstają przez 
łączenie części siatki, po dowiezieniu ich na budowę, w stanie złożonym. 
 Gabiony są jedno- lub wielokomorowe z przegrodami (ścianami działowymi) dodatkowo 
wzmacniającymi konstrukcję kosza gabionu i ułatwiające jego montaż. 
 W niektórych przypadkach odstępuje się od kształtu prostopadłościennego gabionu 
wykonując na zamówienie kosze trapezowe z jedną lub dwiema powierzchniami czołowymi 
nachylonymi pod różnymi kątami w stosunku do poziomu. Takie kosze przydatne są szczególnie 
przy budowie wysokich ścian pochylonych o płaskiej (niestopniowanej) jednej lub dwóch 
płaszczyznach czołowych. 
 Wymiary koszy gabionowych wynoszą zwykle : 
– długość od 1,5 do 4,0 m, 
– szerokość od 1,0 do 2,0 m, 
– wysokość od 0,5 do 1,0 m (wyjątkowo od 0,3 m). 

2.2.3.3. Materace gabionowe płaskie 
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Materace gabionowe mają kształty płaskich prostopadłościanów o długości kilku metrów, 
szerokości 2÷3 m oraz wysokości zwykle od 0,30 m i są dostarczane z siatek o różnych 
wielkościach oczek. Są podzielone wewnątrz przegrodami umieszczonymi zwykle w odstępach 1 m 
od siebie. 
Materace wykonywane są z siatek z drutu zgrzewanego o oczkach prostokątnych i kwadratowych 
(wg p. 2.2.3.1) 
W zależności od potrzeb, istnieją materace przepuszczalne (z pustką między kamieniami) oraz 
częściowo nieprzepuszczalne i całkowicie nieprzepuszczalne. 

2.2.3.4. Przygotowanie gabionów do transportu i ich przechowywanie 

 Wszystkie rodzaje gabionów (oprócz worków gabionowych i gabionów prefabrykowanych) 
mają fabryczne połączenie pojedynczych paneli z siatek lub krat na wybranych krawędziach, za 
pomocą łączników właściwych dla producenta, tworząc otwarty szereg przestrzeni skrzynkowych, 
składających się na wzór harmonijki, ułatwiającej transport w formie płaskiej. 
 Całość konstrukcji gabionu jest składana, pakowana i dostarczana w postaci płaskich paczek 
ułożonych na palecie. Panele podstawy i wieka kosza są czasem dostarczane luzem, razem z 
łącznikami, pozwalającymi połączyć na budowie podstawę i wieko kosza wzdłuż jednej krawędzi. 
 Elementy metalowe gabionów powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco. 

2.2.4. Geowłóknina 

 Geowłóknina (lub geotkanina) stosowana jest przede wszystkim: 
– do wyścielania ścian wewnętrznych koszy gabionowych, gdy kosze wypełnia się materiałem 

balastowym o średnicy mniejszej niż najmniejszy wymiar oczka siatki, 
– za tylną ścianą koszy gabionowych, tworzących ścianę oporową, w celu niedopuszczenia do 

zamulenia kamiennego materiału balastowego przez grunt znajdujący się za ścianą (rys. 12), 
– w materacach gabionowych, które wypełnia się gruntem urodzajnym w celu zazielenienia skarp. 

Rodzaj geowłókniny i jej właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej. Zaleca się aby geowłóknina spełniała co najmniej następujące 
wymagania: 
– grubość pod obciążeniem 2 kPa: d ≥ 0,35 mm, 
– wytrzymałość na zerwanie: ≥ 10 kN/m, 
– odporność na przebicie statyczne: 1600 N, 
– przepływ wody prostopadły do płaszczyzny: Kw ≥ 15 l/m2s, 
– wskaźnik wodoprzepuszczalności prostopadły do płaszczyzny materiału pod obciążeniem 2 kPa: 
≥ 19 m/dobę. 

Materiał musi posiadać aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. 
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas przechowywania 
należy chronić materiał przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. 
kilkutygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie 
w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Opakowania nie 
należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 
Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producenta. 

2.2.5. Materiał balastowy 

 Materiał balastowy do wypełniania gabionów może być: 
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– kamieniem dużych wymiarów, ze skał twardych, nie zwietrzałych, o dużym ciężarze właściwym, 
o średnicy co najmniej równej mniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze 
ok. 200 mm, 

– kamieniem drobnym, np. otoczakami rzecznymi, rozdrobnioną skałą, gruzem ceglanym, 
betonowym, żwirem piaskiem itp., pod warunkiem wyścielenia ścian gabionu geowłókniną lub 
ułożeniem przy ścianach zewnętrznych kamienia grubego i wypełnienia drobnymi elementami 
części środkowej (rys. 4), 

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

2.2.6. Elementy do łączenia ścian koszy i materacy gabionowych 

 Do łączenia, składanych na budowie, gabionów pojedynczych i sąsiednich należy stosować 
elementy określone w dokumentacji projektowej zgodnie z instrukcją producenta.  
Do wzmocnienia konstrukcji gabionu i zminimalizowania deformacji lica kosza, należy stosować 
(w zależności od przyjętego systemu): 
– ściągi wewnętrzne splatane, umieszczane na 1/3 i 2/3 wysokości ściany, 
– haki (ściągi) stężające średnicy co najmniej jak drut w siatce, o długości dostosowanej do 

wymiarów kosza. 
Elementy metalowe należy składować w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczone 
od wilgoci, chronione przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Materiały dostarczane w 
opakowaniach fabrycznych powinny być składowane w taki sposób, aby nie uległy mechanicznemu 
uszkodzeniu. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a)   do przygotowania terenu robót: 

– koparka, równiarka, spycharka, 
– ew. sprzęt zagęszczający nasypy, np. zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, 

małe walce, 
b)   do napełniania gabionów materiałem balastowym: 

– koparka, 
– ładowarka, 

c) do montowania konstrukcji z gabionów: 
– lekki sprzęt dźwigowy do rozładunku dostarczonych gabionów w stanie złożonym 

(rozładunek może być też wykonywany ręcznie), 
– żurawie samochodowe lub inny sprzęt przystosowany do podnoszenia gabionów z balastem i 

montowania z nich konstrukcji gabionowej, 
d)   inny sprzęt: 

– sprzęt transportowy, 
– pistolety do pneumatycznego zaginania spinaczy i zszywek przy montowaniu gabionów i 

łączeniu ich między sobą, 
– drobny sprzęt pomocniczy. 
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Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera Projektu., 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie (np. drobny materiał balastowy) można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Gabiony przewozi się na budowę w postaci płaskich paczek ułożonych na palecie, dowolnym 
środkiem transportu, np. samochodami ciężarowymi. Paczki powinny być ułożone poziomo, nie 
więcej niż w 3 warstwach. 
Geowłókninę i inne geosyntetyki należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, 
ogrzaniem, naświetleniem, chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub 
rozciąć. 
Elementy metalowe dostarczane luzem, w wiązkach lub w opakowaniach można przewozić w 
warunkach zabezpieczających je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem (zwłaszcza powłok 
metalizacyjnych). Elementy transportowane luzem należy układać równolegle do kierunku jazdy, 
ściśle jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać wysokości burt środka transportowego. 
Materiał kamienny (balastowy gruby) można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST wraz z 
załącznikami oraz instrukcją dostarczoną przez producenta.  
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  projekt technologii wykonania i montażu konstrukcji gabionowych  
2.  roboty przygotowawcze,  
3.  rozłożenie dostarczonych gabionów –zgodnie z instrukcją producenta i projektem, 
4.  montaż konstrukcji gabionowej zgodnie z instrukcją producenta systemu koszy 

gabionowych wraz wypełnienie gabionów materiałem balastowym, 
5.  roboty wykończeniowe. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,   ST lub wskazań 
Inżyniera Projektu: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 
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– przygotować podłoże w miejscu ustawiania konstrukcji gabionowej z ewentualnymi robotami 
ziemnymi, wyrównaniem podłoża, zagęszczeniem, transportem nadmiaru gruntu itp. 
 

5.4. Rozłożenie dostarczonych gabionów 
Gabiony dostarczone na budowę (złożone na płask) wymagają rozłożenia do kształtu 
prostopadłościennego, albo na placu budowy lub bezpośrednio w miejscu konstruowania budowli 
gabionowej. 
Dostarczony w postaci „harmonijki” na palecie gabion rozkłada się i przymocowuje krawędzie za 
pomocą elementów do łączenia, określonych w pkcie 2.2.6. Powierzchnia wieka i podstawy są 
czasem dostarczane osobno, wymagając również połączenia z resztą kosza. 
Łączenie ścian kosza gabionowego wykonuje się, zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą 
jednego lub większej liczby łączników, np.: 

– spirali wkręconej w łączone siatki tak, aby w każdym oczku druty były co najmniej raz 
objęte spiralą; w spiralę wkłada się pręt łączący (szpilkę) z jednym końcem zagiętym w 
kształcie haka, 

– spinaczy (pierścieni zaciskowych) lub klipsów zaciskowych, zaciskanych na drutach 
stykających się oczek łączonych elementów przy łączeniu najlepiej używać pistoletów do 
automatycznego zaginania spinaczy i zszywek, 

– drutu wiązałkowego. 
Po połączeniu ścian kosza i wewnętrznych przegród (ścian działowych) w trwałą konstrukcję 
prostopadłościenną lub trapezową należy wykonać ściągi wewnętrzne (zgodnie z instrukcją 
producenta systemu koszy gabionowych) zapobiegające deformacji lica kosza gabionowego. 
 Ściągi mogą być: 

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

– hakami (ściągami) stężającymi, o długości dostosowanej do wymiarów kosza, 
– ściągami wykonanymi na budowie z drutu wiązałkowego. 

Ściągi ze splecionej linki lub drutu wiązałkowego mocuje się do ścian zewnętrznych kosza, tak aby 
obejmowały ok. 6 oczek siatki. Ściągi umieszcza się w koszu gabionowym zwykle na: 
– 1/3 i 2/3 ściany wysokości 1 m, 
– połowie ściany wysokości 0,5 m. 
Ściągi można mocować przed jak i w czasie wypełniania gabionu materiałem balastowym. 
 
5.5. Wypełnienie gabionów materiałem balastowym 
Materiał balastowy do wypełnienia gabionów powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji 
projektowej lub instrukcji producenta gabionów oraz odpowiadający wymaganiom pktu 2.2.5. 
Jeśli konstrukcja gabionowa wymaga stosowania kamieni to powinny mieć one średnicę równą co 
najmniej wymiarowi oczka siatki, np. kamień naturalny lub łamany o wymiarach 80÷200 mm. 
Wszystkie kamienie wypełniające gabion powinny być ciasno upakowane, aby zminimalizować 
wolne przestrzenie; kamienie od strony lica bezwzględnie powinny być układane ręcznie. 
Przy braku wystarczającej ilości kamienia dużych wymiarów wypełnia się nim przede wszystkim 
gabiony: 
– licowe, tj. widoczne kosze zewnętrzne konstrukcji, 
– narażone na falowanie wody (w takim przypadku wszystkie kosze w konstrukcji powinny być 

wypełnione dużymi kamieniami), 
– o konstrukcji specjalnej, np. worki gabionowe, gabiony prefabrykowane itp. 
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Kosze widoczne w konstrukcji gabionowej można też wypełniać dwoma rodzajami materiałów, z 
zewnątrz kamieniem grubym, w środku tańszym materiałem drobnym, przy czym gruby materiał 
powinien stanowić warstwę od strony licowej 250 mm, od strony tylnej 200 mm, od spodu 150 mm. 
Zaleca się, aby w możliwie największym stopniu wypełniać gabiony materiałem balastowym w 
sposób zmechanizowany, przy użyciu np. koparek, ładowarek itp. 
Kosz gabionowy powinien być wypełniony materiałem balastowym z pewnym nadmiarem, aby 
wieko po zamknięciu opierało się na tym materiale. Wieko powinno być powiązane wzdłuż 
wszystkich krawędzi oraz krawędzi wewnętrznych przegród zgodnie z instrukcją producenta i przy 
pomocy łączników systemowych wchodzących w kład dostarczonych koszy. 
 
5.6. Montaż konstrukcji gabionowej 
Konstrukcja gabionowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową, w zakresie kształtu, 
wymiarów i funkcji budowlanej. 
W przypadku potrzeby wykonania dodatkowych robót wyrównawczych podłoża, np. ułożenia w 
wyrwach worków gabionowych wzgl. fundamentu betonowego lub żwirowego, roboty te powinny 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. 
Na wyrównanym podłożu należy ustawiać lub układać pojedyncze kosze gabionowe, formując z 
nich wymaganą konstrukcję. W zależności od masy kosza ułożenie jego należy dokonywać ręcznie 
lub żurawiem samochodowym. Kolejne warstwy koszy powinny być połączone wzdłuż wszystkich 
poziomych krawędzi z tyłu i z przodu kosza za pomocą ciągłego drutu wiązałkowego lub w inny 
sposób ustalony przez producenta gabionów (np. zaciskanymi pierścieniami, w co drugim oczku 
siatki). Dopuszcza się wypełnianie koszy materiałem balastowym również w czasie formowania 
konstrukcji gabionowej. 
Przy układaniu materacy gabionowych (np. na skarpach) można przykrywać je, albo wiekiem, 
zwykle dostarczanym osobno, albo siatką z rolki, co jest korzystniejsze w przypadku większych 
powierzchni. Przy układaniu materacy na łukach lub zakrzywionych skarpach zaleca się 
przycinanie lub robienie zakładów z paneli i ponowne połączenie ich ze sobą za pomocą drutu 
wiązałkowego lub zaciskanych pierścieni. 
Wykonywanie nasypu z gruntu zbrojonego wymaga zastosowania koszy gabionowych z 
wydłużonym dnem. Ścianę czołową stanowią ułożone nad sobą kosze gabionowe, a siatką zbrojącą 
nasyp jest element przedłużający dno kosza. Za tylną ścianą kosza powinna być ułożona 
geowłóknina uszczelniająca materiał kamienny kosza przed zanieczyszczeniem gruntem nasypu  
 
5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
 

− wykonanie narzutu kamiennego z materiału balastowego – narzut wykonać wzdłuż 
krawędzi bocznych progów w celu wyrównania poziomu terenu 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi Projektu do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 
1. 

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

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic 

terenu robót z dokumentacją 

projektową 

1 raz Wg pktu 5 i 

dokumentacji 

projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Rozłożenie dostarczonych 

gabionów 

 Ocena ciągła Wg pktu 5.4 

4 Wypełnienie gabionów 

materiałem balastowym 

Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

5 Montaż konstrukcji 

gabionowej 

Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót 

wykończeniowych 

Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
b) m3 (metr sześcienny) ułożonych konstrukcji gabionowych, o określonej wysokości i konstrukcji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– przygotowanie podłoża pod konstrukcję gabionową. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 -00.00.00 „Wymagania ogólne” 
oraz niniejszej ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– zakup i dostarczenie materiałów, 
– dostarczenie sprzętu 
– rozłożenie dostarczonych gabionów, wypełnienie gabionów materiałem balastowym i montaż 

konstrukcji gabionowej w sposób odpowiadający wymaganiom dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej i instrukcji montażowej producenta, 

– roboty wykończeniowe 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 
– uporządkowanie terenu 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1.  ST-00.00.00 Wymagania ogólne 

2.  ST-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3.  ST-02.00.00 Roboty ziemne 
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10.2. Inne dokumenty 
4. Materiały informacyjne producentów gabionów 
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11. ZAŁ ĄCZNIKI 
 

 

 

 

 

Rys. 1. Wypełnienie kosza gabionowego dwoma rodzajami materiałów; z zewnątrz – kamień gruby, 

w środku – piasek, kamienie drobne, gruz betonowy itp. 

 1 – Ściana kosza, 2 – Pokrywa 

 

Rys. 2. W czasie napełniania koszy kamieniami należy je stężać ściągami w celu zmniejszenia 

deformacji lica kosza 

 1 – Ściąg wewnętrzny kosza 
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Rys. 3. Materac dostarczony na budowę w formie złożonej skrzynki, którą rozkłada się i usztywnia 

przegrodami co np. 1,0 m. Wieko dostarczane jest osobno. 

 

 

 

Rys. 4. Umocnienie skarpy materacami gabionowymi, na które przymocowuje się przykrycie siatką 

z rolki 

 

 

Rys. 5. Przycinanie lub robienie zakładów przy instalacji materacy gabionowych na łukach lub 

skarpach w krzywiznach 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem  płotków  faszynowych realizacji inwestycji „Umocnienie 
dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.l. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem  palisady drewnianej . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

 Określenia  podstawowe  podane w niniejszej  SST są zgodne z odpowiednimi polskimi 
normami,  wytycznymi  i  określeniami   podanymi  w  ST -00.00.00 Wymagania  ogólne  pkt.1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów zgodnych ze 
Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2.  MATERIAŁY 

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  przedmiotowego  umocnienia są pale drewniane 
średnicy  100mm i 270mm 
Do wykonania projektowanej palisady drewnianej, jako konstrukcji umocnienia brzegu należy 
stosować: 
 Pale oraz belki drewniane, zgodne z dokumentacją projektową - klasy C 40  
  
 ●  Wytrzymałość na zginanie Rkm   > 39 MPa  
●  Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien Rkc  > 28 MPa  
●  Moduł sprężystości Ek > 9000 MPa  
●  Moduł odkształcenia postaciowego Gk > 700 MPa  
●  Pale nieodżywiczone - jeżeli odżywiczone, nieodzownie impregnowane wgłębnie.   
  
Asortyment: 

1.  Pale:   średnica Ø 10 cm,  długość l = 2.5 m,  
• pale nie mogą być krótsze niż założona długość  
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2. Pale  średnica Ø 27 cm,  długość l = 6,3 m, 

• pale nie mogą być krótsze niż założona długość  
• pale w części głowicowej na długości min. 1,5 m muszą być gładkie, bez 

wystających  sęków, co narzuca doleganie w tej strefie blatów 
uszczelniających, wstawianych  za zapuszczoną palisadą.   

  
3. Bale:  o przekroju 30x20 cm oraz 6x14c,  długość handlowa  

• belki mogą być nieznacznie zwichrowane, tzn. max. 1,5 cm na ich długości, 
gdyż większe dociąganie ich śrubami do głowic palisady wywołuje 
dodatkowe znaczne naprężenia w tych śrubach   

  
4. Śruby kotwi ące jako łączniki kleszczy z belek na głowicy palisady  

 M20x700 mm  z nakrętkami i podkładkami  
 
3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z zagłębianiem pali powinny być wykonywane przy użyciu wibromłota nie 
rezonansowego, o liniowo regulowanej częstotliwości, nie narażającej pal na pęknięcia, czy 
złamanie podczas zmiany częstotliwości pracy wibratora.  
Z tego też względu nie należy używać młota kafarowego.  
Użyty wibromłot powinien być dostosowany do ciężaru pala, jego średnicy i długości oraz z  
uwzględnieniem podłoża gruntowego.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać  
wymagania techniczne w zakresie BHP.   
 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów musi być zaakceptowany przez Inżyniera Projektu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować 
ich dobry stan techniczny. 
Pale drewniane oraz belki drewniane oraz sprzęt do robót związanych z zapuszczaniem będą 
przewożone środkami transportu przeznaczonymi do tego typu ładunków, odpowiedniej nośnościpo 
drodze publicznej. Będą to samochody dłużycowe o dużej nośności, co musi uzyskać zezwolenie 
Zarządu Dróg Rejonowych dla tego Zadania.   
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST -00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Wykonywanie palisady drewnianej dla tego typu budowli powinno być realizowane przez 
Wykonawców posiadających duże w tym zakresie doświadczenie.   
Wykonawca nie może zlecić wykonywania palisady innemu Podwykonawcy bez zgody 
Zamawiającego.   
  

5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z zapuszczaniem palisady,  powinno być wykonane  
odpowiednie przygotowanie terenu pod realizację tych robót.   
Należy upewnić się odnośnie niewystępowania w rejonie projektowanych robót, instalacji  
mogących ulec uszkodzeniu w trakcie zagłębiania pali. Powyższe powinno być potwierdzo- 
ne oświadczeniem przez Gestora Sieci podziemnych w tym rejonie.   
Przed przystąpieniem do zapuszczania pali należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu,    
z danymi podanymi w projekcie.   
  
Podczas zapuszczania pali należy na bieżąco wykonywać pomiary geodezyjne związane z:   
- wyznaczenie osi palisady z punktami charakterystycznymi,   
- wyznaczenie i kontrola niwelacyjna górnej krawędzi korony palisady.   
  
Nieodzownym elementem, przed przystąpieniem do zapuszczania drewnianej palisady jest  
wykonanie na wytyczonej osi palisady tzw. rynny podczyszczającej, w celu upewnienia się  
odnośnie nie zalegania większych kamieni lub innych przeszkód pod dnem.  
  
5.3 Próbne zagłębianie pali drewnianej palisady   
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót zapuszczania palisady należy wykonać próbne  
zagłębienie kilku pierwszych pali w celu:   
-  określenie najbardziej efektywnych parametrów pracy wibromłota, podczas zagłębiania  
pali w palisadzie,   
-  określenie wpływu przyjętego sposobu zagłębiania pali na zapuszczone już pale – nie  
można dopuścić do dodatkowego zagłębiania się poprzednich pali podczas zagłębiania  
bieżącego pala.   
  
W tym celu przewidziano rozpoczęcie zapuszczania drewnianej palisady od pkt. A do B itd.  
 
5.4 Zasady zapuszczania drewnianej palisady   
 
Zapuszczanie drewnianej palisady należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 
postanowieniami normy PN-83/B-02482   
W celu uzyskania odpowiedniej dokładności przebiegu palisady zakłada się, że podczas jej 
zapuszczania stosowanie kleszczy prowadzących, wielokrotnego użytku, o odpowiedniej 
wytrzymałości i minimalnej odkształcalności.   
  
Dane podczas zapuszczania pali należy wpisywać w Dzienniku zapuszczania pali. Nieodzowne są 
notowania odnośnie:   
- parametry optymalnego zapuszczania pali na podstawie serii próbnej pierwszych 5 pali,  
- charakterystyka zastosowanego urządzenia (wibromłota) do zagłębiania pali,   
- dane odnośnie bieżącego zagłębiania pali (pomiary tzw. wpędu pala),   
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4.5 Wykonanie elementów dodatkowych  
 

Elementy dodatkowe: kleszcze prowadzące, powinny być dostosowane do średnicy i rozstawu pali 
oraz urządzenia do zapuszczania pali. 
Wibromłot do zapuszczania pali powinien być dodatkowo wyposażony w krótką przedłużkę, rura z 
tzw. deklem, osadzane na głowicy pala i wymiarowo oraz wytrzymałościowo dostosowane do 
używanego młota.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne  zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2.1 Zakres kontroli i badań  
 
Materiał  pali i kleszczy podlega kontroli zgodnie  z wymogami podanymi w niniejszej ST.   
 Każdy pal i belki kleszczy przed ich wbudowaniem muszą być sprawdzone. Pal lub belka pęknięte 
mogą być wbudowane, tylko po akceptacji konkretnego przypadku przez Kierownika Kontraktu.  
 
6.2.2.   Wykonawstwo drewnianej palisady.   
 
Wykonanie drewnianej palisady i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli  
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej ST.   
 
6.2.3.   Kontrola przed zapuszczaniem palisady:   
 
    a) kontrola przygotowania terenu, w tym kontrola rynny podczyszczającej    
    b) sprawdzenie przebiegu instalacji podziemnej,   
    c) kontrola wyznaczenia osi palisady w terenie, w tym punktów charakterystycznych,   
    d) kontrola sposobu transportu i składowania pali.   
 
6.2.4.   Kontrole podczas zapuszczania palisady:   
a) kontrola urządzeń do zagłębiania pali w zakresie stanu technicznego oraz właściwego  
doboru urządzeń do parametrów pali i warunków gruntowych,   
b) kontrola wpędu pali,   
c) kontrola projektowanego poziomu korony palisady i dopuszczalnych odchyłek,   
d) kontrola zamocowania kleszczy prowadzących oraz drewnianych kleszczy na palisadzie od 
strony plaży    
Roboty podlegają odbiorowi, potwierdzane są przez Inżyniera Kontraktu wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 
 

6.2.2 Kontrola  wykonania  umocnienia 
 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z Dokumentacją. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SP-10.00.00 Inne roboty 85 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160– Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne  zasady obmiaru  robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
 
7.2 Jednostka  obmiarowa 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST - 00.00. Wymagania ogólne, pkt. 7.   
Jednostką obmiarową jest:   
  
a)  metr bieżący (mb) wykonanej palisady  drewnianej, mierzony wzdłuż osi podłużnej    
 pomiędzy punktami charakterystycznymi, określonymi w Dokumentacji projektowej,   
  
b)  sztuki (szt.) zapuszczanych pali w palisadzie, liczone na poszczególnych odcinkach,   
   pomiędzy punktami charakterystycznymi.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00. Wymagania ogólne, pkt. 8.   
Wykonanie palisady uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniej- 
szą ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa- 
niem tolerancji podanych w niniejszej ST dały wyniki pozytywne.   
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -00.00.00. "Wymagania ogólne”. 
 
9.2 Cena robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00. Wymagania ogólne,  
pkt 9.   
 
Podstawę płatności stanowi cena 1 mb palisady drewnianej, wykonanej zgodnie z pro- 
jektem, mierzonej obmiarowo wzdłuż osi ścianki w rzucie z góry.   
 
Cena jednostkowa obejmuje:   

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,   
- przygotowanie terenu pod realizację robót,   
- wykonanie rynny podczyszczającej oraz przekopów kontrolnych,   
- zabezpieczenie przed oraz w trakcie zapuszczania palisady instalacji podziemnych,   
- dostarczenie pali, belek kleszczy i innych materiałów dodatkowych dla wykonania palisady  
- opracowanie Projektu organizacji robót z Harmonogramem i Planu kontroli,  ,   
- wykonanie próbnego zagłębienia pierwszych pali w palisadzie,   
- wykonanie (montaż i demontaż) urządzeń prowadzących,   
- zagłębienie pali palisady w zakresie przewidzianym w Dokumentacji projektowej,   
- wykonanie i montaż kleszczy na palisadzie na odcinku od strony plaży,   
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- usunięcie ewentualnych usterek podczas wykonywania palisady,   
- dokonywanie określonych w niniejszej ST pomiarów i badań,   
- uporządkowanie miejsca robót.  
 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
 

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone    
warstwowo.  
PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów   
PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.   
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowym. iglaste. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
 

ST-10.01.14. 
 

WARSTWA ODCINAJ ĄCA Z GEOWŁÓKNINY 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach realizacji inwestycji „Umocnienie dna i skarp ujściowego 
odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie.” 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1. 

 
1.3  Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy odcinającej z geowłókniny. 

 
1.4  Określenia podstawowe 

1.4.1.Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy leżącej powyżej. 

1.4.2. Geowłóknina – materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest 
zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie 
termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
 

 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

 
2  MATERIAŁY  

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 2. 

 
2.2  Materiały do wykonania robót 

 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

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

2.2.2. Geowłóknina 
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Rodzaj geowłókniny i jej właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej lub ST. 
W przypadku braku wystarczających danych, przy wyborze geowłókniny można korzystać z ustaleń 
podanych w załączniku 2. 
Geowłóknina może być składowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawinięta 
na tuleję lub rurę metalową, które zaleca się zdejmować przed momentem wbudowania. 
Rolki geowłókniny należy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie 
więcej niż trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno składować rolek skrzyżowanych oraz wyjątkowo 
można zezwolić na składowanie rolek nie opakowanych przez okres dłuższy niż tydzień. W 
przypadku wadliwego składowania, należy usunąć wierzchnią warstwę geowłókniny, jako 
nieprzydatną do dalszych robót. Po zdjęciu opakowania, geowłóknina nie powinna być narażona na 
zawilgocenie. 
Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producenta. 

2.2.3. Elementy mocujące geowłókninę do podłoża 

Do przytwierdzania geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub klamry z prętów stalowych 
średnicy około 12÷16 mm. Pręt powinien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm. Pręt powinien 
mieć część poziomą, dociskającą geowłókninę do podłoża, np. odgięcie w kształcie litery U, 
przyspawany kawałek blachy itp. 
Elementy mocujące stosuje się na zakładach i krawędziach pasów geowłókniny. 

2.2.4. Piasek do wyrównania podłoża 

Przy wyrównywaniu podłoża należy stosować piasek, nie zawierający kamieni lub elementów 
obcych, mogących uszkodzić geowłókninę. 
 
3   SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 3. 
 

3.2  Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a)  układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie 

geowłókniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, 
ładowarki itp., 

b)  drobny sprzęt pomocniczy, jak piła, nóż, nożyce, młotek itp. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
4  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 4. 
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4.2.  Transport materiałów 
 
Materiały sypkie (np. piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Geowłóknina może być transportowana dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 
– opakowania bel (rolek) folią, chroniąca przed uszkodzeniem i negatywnym działaniem 

promieniowania słonecznego, 
– zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, przed 

zawilgoceniem, zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem, 
– ułożenia rolek poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach, 
– niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi 

przebić lub rozciąć geowłókninę, 
– przestrzegania zaleceń producenta, dotyczących warunków przewozu geowłókniny, 
– niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie 

wyładowywania geowłókniny ze środka transportu. 
 

5   WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 5. 
 

5.2  Zasady wykonania robót 
 

Konstrukcja i sposób wykonania robót  powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 
2. ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny, 
3. roboty wykończeniowe. 

 
5.3  Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
Inżyniera: 
− ustalić lokalizację robót, 
− przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 
− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, większe kamienie, które mogłyby uszkodzić 

geowłókninę, 
− wyrównanie powierzchni gruntu podłoża, np. przez ścięcie łyżką lub prze ułożenie warstwy 

piasku grubości około 5 cm rozłożonego ręcznie bez zagęszczania. 
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5.4  Ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny 
 
Geowłókninę należy układać ręcznie lub za pomocą układarki względnie ciągnika itp. przez 
rozwijanie szpuli, lekko ją naciągając. Zaleca się sporządzić plan układania, określający wymiary 
pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia itp. 
Folię, w którą są zapakowane rolki geowłókniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed 
układaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą. 
Geowłókninę należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady 
sąsiednich pasm powinny wynosić 30÷50 cm. W niektórych przypadkach pasma można układać 
wzdłuż osi. Należy wówczas szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec 
przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w 
kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W 
uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą 
zszycia, połączeń specjalnych itp. Należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić geowłókniny. 
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i połączeń. 
W przypadku dysponowania wąskimi pasmami (1,5 ÷ 3 m) korzystny jest układ krzyżowy z 
przeplecionych prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia 
skuteczną dwukierunkową współpracę materiału. 
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów i maszyn budowlanych bezpośrednio po ułożonej 
geowłókninie.  
 
5.5  Roboty wykończeniowe 
 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
− niezbędne uzupełnienia zniszczonych w czasie robót elementów robót,   
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 6. 
 
6.2  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
 6.3  Badania w czasie robót 
 

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

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

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Częstotliwoś
ć badań 

Wartości 
dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic 
terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz Wg pktu 5 i 
dokumentacji 
projektowej 

2 Oczyszczenie i wyrównanie 
podłoża 

Całe podłoże Wg pktu 5.3 

3 Prawidłowość ułożenia 
geowłókniny 

Jw. Wg pktu 5.4 

4 Zabezpieczenie geowłókniny 
przed przemieszczeniem, 
prawidłowość połączeń, 
zakotwień, ew. balastu itp. 

Jw. Wg pktu 5.4 

5 Przestrzeganie ograniczeń ruchu 
roboczego pojazdów i maszyn 

Jw. Wg pktu 5.4 

6 Wykonanie robót 
wykończeniowych 

Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

 
 

7   OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 7. 
 
7.2   Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinającej. 

 
8   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega przygotowanie podłoża. 
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Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST .-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz niniejszej SST. 
 
8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1  Ogólne dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -.00.00.00. “Wymagania ogólne”  
punkt 9. 

 
9.2  Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1 m2 warstwy odcinającej z geowłókniny obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie robót przygotowawczych, 
– ułożenie geowłókniny według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji 

technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 
– uporządkowanie terenu 

 
9.3  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
−  
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1  Normy 
2. PN-EN ISO 10319 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 

szerokich próbek 
3. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne 

(metoda CBR) 
4. PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczenie 

charakterystycznych wymiarów porów 
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10  ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁ ĄCZNIK 1 

ZASADY  STOSOWANIA  WARSTWY  ODCINAJ ĄCEJ 

1.1   Cel stosowania 
Celem warstwy odcinającej jest uniemożliwienie przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstw leżących powyżej. Warstwę odcinającą układa się pod konstrukcją nawierzchni i może 
stanowić: 
a)  część podbudowy pomocniczej, zlokalizowaną pod warstwą odsączającą, 
b)  samodzielną warstwę zlokalizowaną na podłożu, gdy istnieje obawa nasiąkania (nawilgacania) 

gruntu wodą, a podbudowa jest z materiału ziarnistego (sypkiego). 
Warstwa odcinająca chroni przed przenikaniem gruntu podłoża w dolną część podbudowy i 

tym samym przeciwdziała zmniejszeniu się użytecznej grubości podbudowy. 
 

1.2   Kryterium stosowania warstwy odcinającej przy odwodnieniu podłoża nawierzchni 
 

(wg rozporządzenia MTiGM z 2 marca 1999 r. w spr. warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; Dz.U. nr 43, poz. 430, zał. 4, lp. 7) 

 W wypadku występowania pod warstwą odsączającą gruntów nieulepszonych spoiwem 
powinien być spełniony warunek szczelności warstw określony zgodnie z wzorem    D15/d85 ≤ 5, 
gdzie: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej, 
D85 –  wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek szczelności warstw nie może być spełniony, to między tymi 
warstwami powinna być ułożona warstwa odcinająca o grubości co najmniej 10 cm z odpowiednio 
uziarnionego gruntu lub wykonana warstwa pośrednia z geowłókniny. 
 

ZAŁ ĄCZNIK 2 
 

ZALECANE  WŁA ŚCIWO ŚCI  GEOWŁÓKNINY 
 

Lp
. 

Właściwość Jednostk
a 

Wymagani
a 

Metoda badań 
wg 

1 Masa powierzchniowa g/m2 ≥ 400 - 

2 Wytrzymałość na rozciąganie kN/m ≥ 10 PN-EN ISO 
10319 [2] 

3 Wydłużenie przy 
maksymalnym obciążeniu 

% ≤ 100 PN-EN ISO 
10319 [2] 

4 Przebicie statyczne (metodą 
CBR) 

kN ≥ 2,5 PN-EN ISO 
12236 [3] 

5 Charakterystyczna wielkość 
porów O95 

mm ≤ 0,15 PN-EN ISO 
12956 [4] 
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 SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE      

TECHNICZNE 

   
ST –10.01.15  

  
MATERACE GEOTEKSTYLNE I  GEOTKANINA  
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1. WSTĘP  
 

1.1. Przedmiot ST  
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ułożeniem materacy z geotkaniny dla zadania „Umocnienie dna i skarp 
ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem szytych i wypełnianych fabrycznie materacy z geotkaniny 
polipropylenowej o wymiarach 1.5 x1.5 x 0.3m .  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót winny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST oraz 
z aprobatą techniczną uprawnionej jednostki i świadectwem zgodności. 

2.2.2. Materiały do wykonania materacy 

Geotkanina   

Geotkannina: odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego o dużej wytrzymałości na 
rozerwanie. 
Projektuje się wykonanie worków dla umocnienia dna z polipropylenowej tkaniny technicznej o 
splocie krzyżykowym, wytwarzanej z przędzy jedwabiu polipropylenowego. 
 Materiał użyty do wykonania worków powinien posiadać następujące właściwości:  

− masa powierzchniowa: 538 g/m2;  
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− odporność na dynamiczne przebicie (określone średnicą przebicia): 8 mm,  
− odporność na statyczne przebicie: 13 kN,  
− wytrzymałość na rozerwanie: nie mniej niż 150 kN/m  (osnowa)  i nie mniej niż 90 kN /m 
(wątek),  
− wydłużenie względne przy maksymalnym obciążeniu: nie większe niż 30 % (osnowa) i 
25% (wątek)  

Dopuszcza się użycie innej, równoważnej tkaniny na  wykonanie worków, pod warunkiem 
uzgodnienia jej parametrów z nadzorem autorskim.  
 
Konstrukcja materaca 

Worki posiadać będą kształt zbliżony do prostopadłościanu o wymiarach 1.5 x1.5 x 0.3m . Każdy 
worek wykonany będzie  z następujących elementów:  

• powierzchnia dolna i boczne w rozwinięciu w kształcie prostokąta,  
• powierzchnia górna w kształcie prostokąta,  
• 2 denka o kształcie prostokąta; w denku górnym wszyty będzie rękaw zasypowy o 
średnicy 200 nim z przyszytym trokiem do zawiązania worka po napełnieniu.  

Fartuch obwodowy o szerokości około 12 cm wyposażony jest w okute otwory o średnicy około 25 
mm, rozstawione co 30 cm, dla umożliwienia ścisłego połączenia ze sobą pod wodą sąsiadujących 
elementów. Pierścienie stalowe okuwające otwory muszą być ocynkowane. 
 
Materiał balastowy 

  
Do napełniania worków należy stosować piasek o niewielkim zamuleniu (do 10 % części ilastych).  
 
3.  SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a) do przygotowania terenu robót: koparka, równiarka, spycharka, 
b) do montowania konstrukcji: żurawie samochodowe lub lekki sprzęt dźwigowy do 

rozładunku i układania dostarczonych elementów.  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera Projektu., 
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4.  TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Transport materiałów 

 
Materiały sypkie (np. drobny materiał balastowy) można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Geotkaninę należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naświetleniem, 
chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub rozciąć. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 

 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST wraz z 
załącznikami oraz instrukcją dostarczoną przez producenta.  
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

− projekt technologii wykonania i montażu konstrukcji gabionowych  
− roboty przygotowawcze,  
− rozłożenie dostarczonych materacy geotekstylnych, 
− roboty wykończeniowe. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 

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

− ustalić lokalizację terenu robót, 
− przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
− przygotować podłoże w miejscu ustawiania materacy z ewentualnymi robotami 

ziemnymi, wyrównaniem podłoża, zagęszczeniem, transportem nadmiaru gruntu itp. 
 
5.4. Wypełnienie materacy materiałem balastowym 

 
Materiał balastowy do wypełnienia gabionów powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji 
projektowej lub instrukcji producenta materacy oraz odpowiadający wymaganiom pktu 2.2.5. 
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5.5. Montaż materacy 
 

Konstrukcja z materacy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, w zakresie kształtu, 
wymiarów i funkcji budowlanej. 
Na wyrównanym podłożu należy ustawiać lub układać materace formując z nich wymaganą 
konstrukcję.  
Na przy szpilkowanej warstwie geotkaniny projektuje się ułożenie warstwy worków , uszytych z 
tkaniny geotekstylnej, wypełnionych piaskiem. Worki powinny ściśle do siebie przylegać, 
dodatkowo należy je powiązać między sobą za pomocą linek przewlekanych przez specjalnie w tym 
celu wykonane otwory (okute  ocynkowanymi pierścieniami) w „fartuchu”, na obwodzie worków. 
 
5.6. Roboty wykończeniowe 

 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, 

krawężników itp., 
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. 

drzew, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi Projektu do 
akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 
1. 
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót 

z dokumentacją projektową 
1 raz 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła 

3 Rozłożenie dostarczonych materacy  Ocena ciągła 

4 Wypełnienie materiałem balastowym Ocena ciągła 

5 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest: 
− m3 (metr sześcienny) ułożonych konstrukcji z materacy, o określonej wysokości i konstrukcji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża pod konstrukcję  
 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 -00.00.00 „Wymagania ogólne” 
oraz niniejszej ST. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− dostarczenie sprzętu 
− rozłożenie dostarczonych materacy z wypełnieniem materiałem balastowym i montaż w sposób 

odpowiadający wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  
− roboty wykończeniowe 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
− uporządkowanie terenu 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.  ST-.00.00 Wymagania ogólne 
2.  ST-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  ST-02.00.00 Roboty ziemne 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SP-10.00.00 Inne roboty 

 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160– Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie 

 

106 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SP-10.00.00 Inne roboty 107 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160– Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie 

 

 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich w ramach realizacji 
inwestycji „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego na plaży w 
Orłowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

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

 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa Budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST. 

 
W niniejszej SST określono zakres robót dot. Montażu pokładu z deski ryflowanej kompozytowej z 
tworzywa na koszach gabionowych. Deski z tworzywa wskazanego w uzgodnieniu ZDiZ  jako 
RELUMAT 2000 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności  
z dokumentacją projektową i SST. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Pokład drewniany klasy A.1. składają się z : 
 
 - deski tarasowe ryflowane 28mmx 120mm, 
 - legary 60mm x 60mm z drewna klasy C40. 
 
Konstrukcje drewniane zaimpregnować wgłębnie metodą ciśnieniową płynnym impregnatem, 
zabezpieczającym przed grzybami niszczącymi drewno, w tym powodujących "miękką zgniliznę" i 
owadami, przeznaczonym do drewna będącego w stałym kontakcie z ziemią i wodą morską. Preparat 
powinien posiadać aktualny atest PZH.  
3. SPRZĘT 

 
Roboty związane z wykonaniem pomostów są wykonywane ręcznie z wykorzystaniem 
elektronarzędzi. Używany sprzęt powinien mieć wymagane dokumenty, dopuszczające go do 
stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 
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Stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 
konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane lub 
nieprzygotowane do jego użycia. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Transport materiałów  
 
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadnięciem i zniszczeniem.  
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi do 
ruchu po drogach publicznych i spełniającymi wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów. 
 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na opakowaniu powinna znajdować 
się etykieta zawierająca: 
 

 - nazwę i adres producenta, 
 - nazwę wyrobu,  
 - wymiary, liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
 - znak budowlany. 

 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
mogą być przechowywane na zewnątrz pod plandekami lub w pomieszczeniach krytych zamkniętych, 
lecz nie ogrzewanych lub w magazynach półotwartych lub z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających 
szkodliwie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 

 
Montaż desek należy wykonać zgodnie z projektem oraz instrukcją montażu producenta. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

 
 Wszelkie roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
innych budowlanych. Roboty związane z wykonywaniem pokładów drewnianych winny być 
wykonywane po ułożeniu koszy gabionowych 
 
5.3. Konstrukcja 

 
Powierzchnia na koszach gabionowych pod pokład drewniany winna być stabilna. 
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Konstrukcje stalowa o układzie z kształtowników ze stali OH18N9 zgodnie z ST -14.01.03 z 
zamocowanym i pętami średnicy φ10mm osadzona w betonie podkładowym w koszach gabionowych. 
Rozstaw osadzonych kształtowników do stosowany do układu legarów rozmieszczonych w rozstawie 
co ok. - 50 cm  
W celu zabezpieczenia drewnianych legarów konstrukcji przed woda opadową, na legarach należy  
ułożyć paski papy, o szerokości większej od szerokości legarów,  tworzące „okap”.  
Konstrukcje wraz deskami należy ułożyć ze spadkiem w kierunku morza( 0,5%, lub 1,0% ... max. do 
2,5 %) 
W trakcie montażu desek za pomocą dystansów i ściągów ustalać wielkość szczeliny pomiędzy 
deskami ok 5,0 mm,  
Deski mocować za pomocą łączników –ze stali  nierdzewnej zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne warunki odbioru. 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00."Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Odbiór materiałów   

 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub  świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione 
laboratoria.  
Odbiór  powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni ;  
- sprawdzenie połączenia  z podkładem;  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków ;  
-badania prostoliniowości  
-kontrola usytuowania konstrukcji (współrzędne, rozpiętości , rzędne, spadki). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00."Wymagania ogólne”  
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 ułożonego konstrukcji pokładu .  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00."Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest 1m2 dostarczeniem na miejsce,  montaż pokładu z desek wraz z materiałem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogólne”. 
Cena 1 m2 obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- wykonanie dokumentacji warsztatowej i technologicznej montażu, transportu itp., 
- zakup materiału, 
- dostarczenie na miejsce montażu i złożenie na placu montażowym na przygotowanej 

podbudowie, 
- wykonanie konstrukcji pokładu na koszach gabionowych, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z placu 

budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone    
warstwowo.  
PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
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1 WSTĘP 
 
1.1      Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wszystkich elementów betonowych wykonywanych w ramach realizacji 
inwestycji „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego na plaży w 
Orłowie.” 

 

1.2        Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3        Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  
i odbiorze betonu podkładowego  w ramach „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka 
potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie.” 
 
1.4.    Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami Inżyniera Projektu.  
 
2 MATERIAŁY 
Zgodne z PN-EN 206-1:2003 „Beton zwykły” i PN-EN 206-1:2003 ze zmianami (PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN2061:2003/Ap 1:2004) oraz ST  

Klasy betonu wg normy PN-EN 206-1:2003 zawiera poniższa tabela. 
Klasa wytrzymałości 

wg PN-EN 206-1:2003 
C8/10 
C12/15 
C16/20 
C20/25 
C25/30 

Beton klasy niższej niż C20/25 powinien spełniać wymagania tylko w zakresie wytrzymałości na 
ściskanie. 

3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. Wytwórnia betonu wybrana przez wykonawcę 
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Projektu. 
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4 TRANSPORT 
 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników  
i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy, niż czas zgodny z technologią 
betonowania zaakceptowaną przez Inżyniera Projektu.  
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

Jednorodność mieszanki powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem 
Inżyniera Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 
Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.  
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.     Tolerancja wykonania 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą : 

• rzędne ± 1 cm 
• wymiary w planie ± 5 cm 

Zwraca się uwagę na wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię świeżego betonu 
należy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak przygotowana, aby 
szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była większa niż 10 mm. 
Powierzchnia betonu nie może mieć lokalnych nierówności przekraczających 5 mm wysokości i 
5 mm zagłębień, pod warunkiem, że nierówności te nie mają ostrych krawędzi. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badań 
podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji żelbetowych 
niniejszych SST.  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

 
6.1 Wymagane ogólne kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
, pkt 6. 

 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) i na ich 
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podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z 
wymaganiami podanymi w ST, 

b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera Projektu. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do 
akceptacji. 

 
6.3 Badania składników mieszanki betonowej 
 
Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2005, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2005, 
– obecności grudek gliny. 

Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla cementu 

 
Klasa 

cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa,  Początek Stałość objętości 
(rozszerzalność), 

mm 
wczesna normowa,  

po 28 dniach 
 czasu wią-zania, 

min po 2 dniach po 7 dniach 

Klasa 32,5  - ≥ 16 ≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 Klasa 42,5 ≥ 10 - ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

Klasa 52,5  ≥ 20 - ≥ 52,5 - ≥ 45 

 
Nie dopuszcza się obecności grudek gliny. 
W przypadku gdy: 

– czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:2005, 
– cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002, 
– okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002, 
– obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-

1:2005, 
Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii,  
należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000, 
– oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008 [10] (dotyczy kruszywa 

grubego), 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714-34:1991, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych), 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-34:1991.13. 

Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.  
Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez 
IBDiM oraz PN-EN 934-2:2009. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do 
akceptacji. 

 
6.4 Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 
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6.4.1 Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 
– konsystencja mieszanki betonowej, 
– wytrzymałość betonu na ściskanie, 
– odporności betonu na działanie mrozu 

Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w PN-B-06250:1988 oraz w planie kontroli jakości betonu zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inżynierowi Projektu. Projektant może 
określić dodatkowe wymagania dotyczące kontroli jakości betonu. 

 
6.4.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie 
powinny przekroczyć: 

– + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be 
– + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, 
ewentualnie przez regulację ilości plastyfikatora. 

 
6.4.3 Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:  6 próbek na partię betonu 
lub na jeden element obiektu (np. słup, podporę) o objętości do 50 m3,         12 próbek w 
przypadku elementów konstrukcji betonowych o objętości powyżej 50 m3, 1 próbkę na 100 
zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  
Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-EN 206-1:2003. W 
przypadku badania próbek innych niż podstawowe (sześcienne o boku 150 mm), wyniki 
należy sprowadzić do próbki podstawowej, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-
EN 206-1:2003.  
Do określonej klasy można zakwalifikować beton o określonej wytrzymałości gwarantowanej 
określonej wg   PN-EN 206-1:2003. 
Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być 
przeprowadzane na próbkach z betonu w wieku 28 dni. Jeżeli badanie jest przeprowadzane na 
próbkach o innym wieku, należy wynik sprowadzić do wytrzymałości odpowiadającej 
wiekowi betonu 28 dni, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-EN 206-1:2003.  

 
6.4.4 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988 Sprawdzenie nasiąkliwości 
betonu przeprowadza się na próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SP-13.00.00.Beton 

 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160– Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie 
 

121

na 5 tys. m3 betonu.  Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się zgodnie z 
planem kontroli, zaleca się wykonanie badania na co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu. 

 
6.4.5 Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988 Sprawdzenie stopnia 
mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie 
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca się badanie 
mrozoodporności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie 
kontroli. Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach mających styczność 
ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg 
PN-B-06250:1988). 
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie 
mrozu powinno być wykonane  wg PN-B-06250:1988, z zastosowaniem wody oraz 2% 
roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych próbkach. 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są 
następujące warunki: 

a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-B-06250:1988: 
– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

niezamrażanych nie jest większe niż 20%, 
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-B-06250:1988: 

– próbka nie wykazuje pęknięć,  
– ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza 

w żadnej próbce wartości 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
  

6.4.6 Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu) 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988. Sprawdzenie stopnia 
wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy 
w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza się badanie 
wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji, pod warunkiem, że nie spowoduje to 
obniżenia wodoszczelności obiektu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest 
osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych 
zgodnie z PN-EN 12390-8, nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

 
6.4.7 Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 lub PN-B-06250:1988 i planem kontroli jakości  
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi Projektu wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
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7 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest: 
– 1 m3 betonu niekonstrukcyjnego, 

Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu zgodną z projektem.  
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
  
Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płaci się za ilość m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa uwzględnia 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wykonanie projektu deskowań i 
dodatkowych konstrukcji podtrzymujących deskowanie, wyprodukowanie i dostarczenie w 
miejsce wbudowania mieszanki betonowej, (wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie), 
wykonanie potrzebnych deskowań, rusztowań, pomostów roboczych oraz oczyszczenie strefy 
betonowania, ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie 
stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, 
poza teren budowy.  
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich w ramach 
realizacji inwestycji „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego na 
plaży w Orłowie”. 

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

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu  
i odbiorze konstrukcji stalowej (konstrukcja, śruby i elementy kotwienia) budowanych obiektów 
inżynierskich, szczególnie dotyczy to prac związanych z: 

• obróbką elementów 
• połączeniem (spawaniem) – scaleniem. 

 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
Świadectwo Dopuszczenia - obowiązujące na wszystkie materiały produkcji krajowej  
i importowane wbudowywane na trwałe do obiektów inżynierskich. Zgodnie  
z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1975 r. (Dz. U. Nr 14 
poz. 82) jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
(Warszawa ul. Jagiellońska 80). Świadectwa dopuszczenia nie wymaga stal konstrukcyjna 
wytwarzana w polskich hutach pod nadzorem Komisarza Odbiorczego Ministerstwa 
Infrastruktury 
 
Kontrola wewnętrzna - kontrola przeprowadzana przez wytwórcę według własnej  procedury w 
celu stwierdzenia, czy wyroby wykonane według określonego procesu  technologicznego 
spełniają wymagania podane w zamówieniu. Wyroby poddane badaniom  w ramach kontroli 
wewnętrznej nie muszą pochodzić z partii wyrobu stanowiącej dostawę.   
 
Kontrola odbiorcza - kontrola wyrobów przed wysyłką według warunków technicznych  
ustalonych w zamówieniu, przeprowadzana na wyrobach mających stanowić dostawę, lub  
partiach wyrobów, których część ma stanowić dostawę, w celu stwierdzenia, czy wyroby te  
spełniają wymagania podane w zamówieniu. 
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Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 - dokument „Wystawiony przez wytwórcę, w 
którym stwierdza on, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w 
zamówieniu i podaje wyniki badań.”  
„Dopuszcza się, by wytwórca przytoczył w świadectwie odbioru 3.1 odpowiednie wyniki badań 
uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie 
przetworzonych, pod warunkiem że wytwórca przestrzega procedur identyfikowalności i może 
dostarczyć odpowiednie wymagane dokumenty kontroli”. 

 
Deklaracja zgodności z zamówieniem – dokument, w którym wytwórca stwierdza, że 
dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu, bez podania wyników 
badań. 
 
Atest - Dokument, w którym wytwórca stwierdza, ze dostarczone wyroby są zgodne 
z wymaganiami podanymi w zamówieniu i przedstawia wyniki badań uzyskane podczas kontroli 
wewnętrznej wyrobów. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i SST oraz zaleceniami  
i poleceniami Inżyniera Projektu. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do 
akceptacji Zamawiającego n/w dokumentację wykonawczą : 

 
a) Rysunki warsztatowe opracowane w części rysunkowej projektu technicznego z podziałem 
na elementy wysyłkowe do transportu i montażu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny 
być ustalone z dokładnością do 1 mm. 

 
b) Projekt technologii spawania zawierający : 

• metodę spawania, sprzęt i materiały 
• kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia  

i naprężenia spawalnicze (dla styków spawano - śrubowych uwzględniający również 
wykonanie połączeń na śruby sprężające) 

• pozycje łączonych elementów przy spawaniu 
• sposób prostowania elementów po spawaniu 
• przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania zgodnie z PN-EN ISO 

9692-1:2008 
• rodzaje obróbki spoin, 
• metody kontroli i badań. 

 
c) Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt 
przewidziany do zastosowania przez wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji 
budowy należy projekt transportu, technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych 
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite 
bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 

 
d) Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszym projektem 
technicznym, obejmujący : 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SP-14.00.00.Konstrukcje stalowe 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160– Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie 

 

129

• metody przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-H-97080-
06:1984 i z oddzielnym uwzględnieniem styków montażowych, 

• warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po 
zmontowaniu konstrukcji, uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego 
styków montażowych w trakcie montażu, 

• technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu 
budowy, z uwzględnieniem różnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów 
konstrukcji, naprawy uszkodzeń powłok w czasie montażu i zabezpieczenia styków 
montażowych,  

• szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych 
elementów konstrukcji, wymagających większej staranności, 

• wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli, 
• zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część 

dotyczącą wykonania konstrukcji i część dotyczącą montażu. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1.  Akceptacja użytych materiałów. 

 
Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu (pkt. 5.1.2. i 5.1.3.) dostawców 
materiałów nie oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania 
odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów. 
Do budowy stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Świadectwa 
Dopuszczenia (pkt. 1.3.). 
Wyjątkowo można stosować materiały dla których Instytut Badawczy Dróg i Mostów wydał 
Tymczasowe Świadectwo Dopuszczenia. W tym przypadku użycie materiału musi się odbywać 
zgodnie z warunkami określonymi przez IBDiM w Tymczasowym Świadectwie. 
 
2.2.  Stal konstrukcyjna. 

 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej. 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy użyć stali  stali nierdzewnej OH18N9 (granica 
plastyczności Re min. = 230 MPa) wg PN-EN 10088-1:2007, PN-EN 10088-2 i PN-EN ISO 
3506:2000 . 
Kształtowniki stalowe walcowane powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. 
Powierzchnia kształtowników walcowanych powinna być charakterystyczna dla procesu 
walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. 
Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona 
powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie 
może zmniejszać się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki stalowe powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać żadnych, rozwarstwień, pęknięć i 
śladów jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem. 
 
 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SP-14.00.00.Konstrukcje stalowe 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160– Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie 

 

130 

2.2.1.1. Oznaczenie stali 
Pełne oznaczenie stali wg PN-EN-10025-2 przeznaczonej na konstrukcje obiektów inżynierskich  
Stal nierdzewna oznaczona symbolem OH18N9. 

 
 

2.2.2. Tryb postępowania przy dostawach stali. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji obiektów 
inżynierskich muszą: 

1) być udokumentowane atestami hutniczymi ( świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 
10204:2006); 

2) spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
 •  dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007 
 •  dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-EN 10130:2009, 
 •  dla blach żeberkowych wg PN-H-92127:1973, 
 •  dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-H-93000:1984, PN-H-93010:1991  
 •  dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i  PN- EN 10056-2:1998 
 •  dla kątowników nierównoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 i PN- EN 10056-

2:1998, 
 •  dla ceowników PN-EN 10279:2003, 
 •  dla teowników wg PN-EN 10055:1999, 
 •  dla dwuteowników wg PN-H-93407:1991, 
 •  dla lin PN-EN 12385-1+A1:2009, 
 •  dla podkładek sprężystych wg PN-77/M-82008 , 
 •  dla nakrętek kołpakowych wg PN-88/M-82181. 
 

2.3.  Materiały spawalnicze. 
 
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u 
zaakceptowanych przez Inżyniera Projektu wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy 
konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów 
potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej 
danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii 
łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów 
Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały 
pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym 
przez Inżyniera Projektu na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być 
wymagania norm przedmiotowych: 

 •  dla śrub pasowanych PN-H-84023-03:1989 , PN-H-84023-01:1989, PN-H-84023-
02:1989, PN-H-84023-04:1989, PN-H-84023-05:1989, PN-H-84023-06:1989, PN-H-
84023-07:1989, PN-H-84023-08:1989, PN-H-93011:1996 i PN-H-84023-06:1989 

 •  dla nakrętek do śrub PN-EN ISO 4035:2004 i PN-EN ISO 8675:2004, 
 •  dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka PN-EN ISO 4035:2004 i PN-

EN ISO 8675:2004, 
 • dla podkładek pod śruby PN-EN ISO 7089:2004, PN-EN ISO 4759-3:2004, PN-EN 

ISO 7091:2003, PN-M-82008:1977, PN-M-82009:1979 i PN-M-82018:1979, 
 •  dla śrub montażowych wg PN-EN ISO 4016:2011, PN-EN ISO 4014:2011,  PN-EN 

ISO 8765:2011 i PN-EN 24015:1999, 
 •  dla elektrod wg PN-EN ISO 2560:2010 
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 •  dla drutów spawalniczych wg PN-EN ISO 14341:2011, PN-EN ISO 14171:2010, 
 •  dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-EN 760:1998 

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji 
dostawcy. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne 
asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.  

 
 
 

3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt.5.1.2.) i Wykonawca w programie 
montażu (pkt. 5.1.3.) obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi Projektu do akceptacji 
wykazu zasadniczego sprzętu. Inżynier Projektu jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia 
dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego. 
Wykonawca na żądanie Inżyniera Projektu jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 
sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela 
Inżyniera Projektu. 

 
4. TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 
 
4.1.  Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u wytwórcy. 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na 
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102:1973 
(norma wycofana bez zastąpienia). Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie 
wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części 
pozbawione oznaczeń. 

 
4.2.  Transport na miejsce montażu. 

 
Wykonawca konstrukcji jest zobowiązany do wykonania niezbędnych obliczeń lub prac 
projektowych w celu ustalenia sposobu manipulacji (przemieszczania), podpierania, 
podnoszenia, transportu i itp. elementów konstrukcji we wszystkich fazach wykonywania i 
montażu konstrukcji. Opracowania ta muszą uwzględniać dyspozycje zawarte w Dokumentacji 
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Projektowej i być wykonane odpowiednio wcześnie aby mogły być zatwierdzone przez 
Inżyniera Projektu. 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby 
mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji 
lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie 
eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być: 

•  blachy węzłowe i przewiązki - w przypadku konstrukcji kratownicowych, 
•  elementy styków montażowych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych, 

 zespolonych itp. 
Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio 
usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy 
nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i 
umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy 
drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być 
przewożone w zamkniętych pojemnikach. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć 
możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone 
elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich 
skrajni ustalonych przez normy PN-EN 15273-3:2010 i PN-EN 15273-2:2010. 
Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub 
dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę DODP i Zarządów Drogowych w 
miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewożący 
części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany  
i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 

 
4.3.  Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

 
Jeżeli Inwestor zawarł oddzielnie umowy na: 

•  wytworzenie konstrukcji, 
•  montaż konstrukcji na miejscu budowy, 

z różnymi podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montażu musi dokonać 
odbioru konstrukcji po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. 
Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera Projektu i 
powinien być przez Inżyniera Projektu zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji 
powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także 
wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z 
dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest 
ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące 
zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki 
badań odbiorów zgodnie z pkt. 5.2.2.7. 

 
4.4.  Likwidacja uszkodzeń transportowych. 

 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i 
odpowiadają założonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać odchyłek podanych w PN-EN-1090:2010. 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier Projektu uzna za konieczne, to Wytwórca 
przedstawia Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania 
odchyłek. Inżynier Projektu może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności 
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przedstawiciela Inżyniera Projektu. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich 
wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po 
zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inżyniera 
Projektu. 
Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element 
(lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 
4.5.  Transport elektrod. 

 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być 
zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod i 
topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Jeśli na powierzchni elektrody 
wystąpiły białe wykwity nie może być ona użyta do wykonania robót. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki ogólne. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 
5.1.1. Wymagane opracowania 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny 
następujących opracowań: 

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej uwzględniające sposób manipulacji 
(przemieszczania), podpierania, podnoszenia, transportu i itp. elementów konstrukcji we 
wszystkich fazach wykonywania i montażu konstrukcji; 
- program wykonania konstrukcji w wytwórni; 
- technologię spawania; 
- program montażu w miejscu scalania na budowie; 
- program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego; 
- zestawienie ilości stali konstrukcyjnej. 

Wszystkie powyższe opracowania muszą uwzględniać wymogi Dokumentacji Projektowej oraz 
warunki zawarte niniejszej Specyfikacji. 
Opracowania te podlegają akceptacji przez Inżyniera Projektu. 
 
5.1.1.1 Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera Projektu 
programu robót. Program sporządzany jest przez Wytwórcę. Program powinien zawierać 
deklarację Wytwórcy o szczegółowym zapoznaniu się z projektem technicznym i 
Specyfikacjami oraz: 

1) świadectwo kwalifikacji wytwórni 
2) harmonogram realizacji, 
3) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
4) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji, 
5) informacje o dostawcach materiałów, 
6) informacje o podwykonawcach, 
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7) informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 
8) projekt technologii spawania, 
9) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach, 
10) inne informacje żądane przez Inżyniera Projektu, 
11) ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w projekcie technicznym. 

Program robót musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w 
Szczegółowej Specyfikacji Ogólnej , a także w Specyfikacji Szczegółowej, jeżeli 
taka jest częścią umowy. 

 
Rysunki warsztatowe sporządza Wytwórca na własne potrzeby. Rysunki warsztatowe powinny 
uwzględniać przygotowanie elementów wysyłkowych do transportu i montażu. Tolerancje 
wymiarów liniowych do 1,0mm. Załącznikiem do rysunków warsztatowych powinno być 
zestawienie ciężarów i powierzchni elementów konstrukcji. W rysunkach powinien być 
określony rodzaj obróbki ciętych powierzchni. 

 
 

5.1.1.2. Technologia spawania 
Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z Dokumentacji 
Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji i zawierać m.in.: 

- dobór metody spawania; 
- dobór materiałów spawalniczych; 
- dobór parametrów spawania; 
- sposób przygotowania krawędzi blach; - kolejność spawania; 
- plan kontroli spoin; 
- wytyczne wykonywania kontroli spoin. 

Technologia spawania winna być sporządzona przez specjalistę spawalnika i uwzględniać 
następujące czynniki wyjściowe: 

- dynamiczność obciążenia działającego na konstrukcję - powtarzalność obciążenia 
(efekty zmęczeniowe) 
- konieczność ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych. 

Technologia spawania musi obejmować zarówno wytworzenia konstrukcji w wytwórni jak i prac 
montażowych na placu budowy. 
 
5.1.2. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera Projektu 
programu montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien 
zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz:  

1) harmonogram terminowy realizacji, 
2) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji, 
4) projekt montażu, 
5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona 

podpierana w innych punktach niż przewiduje to projekt techniczny, 
6) informacje o podwykonawcach, 
7) informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji 

zadania, 
8) projekt technologii spawania (jeśli występuje), 
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9) projekt technologii wykonania połączeń ciernych (jeśli występują), 
10) sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji, 
11) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się 

w obszarze prac montażowych, 
12) inne informacje żądane przez Inżyniera Projektu. 

 
Częścią składową programu montażu jest Projekt montażu. Projekt ten opracowuje się na 
podstawie dyspozycji zawartych w Dokumentacji Projektowej i powinien on zawierać m.in.: 

- sprawdzenie wytrzymałości i odkształceń konstrukcji w poszczególnych etapach 
montażu; 

- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji pomocniczych (podpory 
montażowe, podesty robocze, itp.); 

- rysunki robocze konstrukcji i urządzeń wymienionych powyżej; 
- organizację placu budowy na okres scalania i montażu konstrukcji; 
- rysunki ilustrujące przebieg montażu w poszczególnych jego etapach; 
- instrukcję zabezpieczenia warunków BHP. 

Projekt organizacji montażu podlega akceptacji przez Inżyniera Projektu pod względem jego 
zgodności z założeniami przyjętymi przy ich sporządzaniu. 
 
5.1.3. Akceptowanie stosowanych technologii. 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w projekcie 
technicznym, lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Inżyniera Projektu. 
 
5.1.4. Kontrola wykonywanych robót. 
Inżynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, 
badawczych i odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od 
wyniku badań Inżyniera Projektu podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 

 
5.1.5. Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy. 
Decyzje Inżyniera Projektu są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy  w dziennikach:  

1) wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni), 
2) budowy (w trakcie montażu). 

 
5.2. Wykonanie konstrukcji w Wytwórni. 
 
5.2.1 Obróbka elementów. 
5.2.1.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte 
wyroby, w których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek 
wg PN-B-06200. 

 
5.2.1.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów. 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami projektu 
technicznego, ale tak by zachowane były wymagania PN-B-06200. Cięcie elementów można 
wykonać dla stali S235 mechanicznie nożycami lub piłą albo dla wszystkich gatunków stali 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SP-14.00.00.Konstrukcje stalowe 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013/0160– Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie 

 

136 

stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a dla elementów 
pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z 
gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać 
na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 

 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi 
po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. 
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą 
poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości 
nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-EN ISO 9013:2008. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i 
powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków 
materiału. 

 
Dokładność cięcia : Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 

 Dopuszczalna odchyłka  [mm] ±1 ±1.5 ±2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 
 

Ukosowanie krawędzi do spawania należy wykonać według dokumentacji technicznej, zgodnie z 
PN-EN ISO 9692-1:2008 oraz Kartami technologicznymi spawania. Ukosowanie można 
prowadzić za pomocą obróbki wiórowej, strugania, frezowania lub ukosowania termicznego 
(automatycznego lub półautomatycznego). Przy ukosowaniu termicznym należy usunąć karby i 
nierówności przez szlifowanie. Wszystkie krawędzie należy przygotować podczas 
warsztatowego wykonania elementów obiektów. Krawędzie, które zostaną pospawane na 
montażu muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz powłokami 
metalizacyjno-malarskimi. 

 
5.2.1.3. Prostowanie i gięcie elementów. 
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inżyniera Projektu wykonać próbne użycie 
sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po 
prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły 
statyczne. 
W przypadku  przekroczenia  dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia krzywizny 
podanych w tab. 1. prostowanie  i gięcie elementów stalowych należy wykonać na gorąco po 
podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 750 oC. Obszar 
nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar prostowany lub 
odkształcany. Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na całym przekroju. 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
+5oC, bez użycia wody. 

 
Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich 
ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez Inżyniera Projektu.  
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Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiar 

nominalny [mm] 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0.5 1.5 

1000 2000 1.0 2.5 

2000 4000 1.5 4.0 

4000 8000 2.5 6.0 

8000 16000 4.0 10.0 

16000 32000 6.0 15.0 

32000  10.0 1/1000 wymiaru lecz 

nie więcej niż 50 

5.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych. 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w 
dokumentacji technicznej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w 
tabl.2, przy czym rozróżnia się: 

• wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, 
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie 
konstrukcji, 

• wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 

5.2.1.5. Dopuszczalne odchyłki prostości. 
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od podpory 
do podpory lub od węzła do węzła wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla 
elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 

 
5.2.1.6. Dopuszczalne skręcenie przekroju. 
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie 
punktów przekroju) wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 

 
5.2.1.7. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju. 
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych 
(poza stykami) nie mogą wynosić więcej niż w tablicy 19 normy PN-B-06200. 

 

5.2.1.8. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków. 
Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się 
elementów nie przekraczały 1 mm. 
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5.2.1.9. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej. 
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej powinno być nie większe niż 2 mm strzałki 
odchylenia po przyłożeniu liniału o długości 1m. 
 
5.2.1.11. Usuwanie przekroczonych odchyłek. 
Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inżyniera 
Projektu wraz z Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki 
naukowo-badawczej), czy przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub 
wygląd, Inżynier Projektu podejmuje decyzję o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. 
Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie 
podstawę do obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od usunięcia wad. 
Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inżyniera Projektu 
stanowią część dokumentacji odbioru obiektu. 
 
5.2.1.12. Czyszczenie powierzchni i brzegów. 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier Projektu przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-B-06200, PN-M-04251:1987, PN-EN ISO 
9013:2008. 

 
5.2.2. Składanie konstrukcji. 
 
5.2.2.1. Spawanie. 
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera 
Projektu projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.  
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia. Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku 
spawania powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej i 
technologicznej jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien 
być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany przez Inżyniera Projektu. Za prowadzenie 
dziennika odpowiedzialny jest bezpośredni kierownik robót. 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna 
być wyższa niż  0˚C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5oC. Niedopuszczalne 
jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk 
roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność 
względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek, 
temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki 
gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny 
należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do 
czystego metalu. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez 
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. 
Spoiny należy wykonać tak, aby spełniały wymagania normy PN-EN ISO 5817:2009. 
Szczegółowe wytyczne odnośnie poziomów jakości spoin powinny zostać zawarte w Planie 
Kontroli Spoin wykonywanym przez Wytwórcę. 
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Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 
przekroczy 3% tej grubości. 
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) 
należy wykonać wg PN-EN ISO 9692-1:2008. 
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych 
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o 
jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa, zapewniające własności 
mechaniczne o wartościach nie mniejszych niż spawany materiał.  
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być 
zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na 
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym 
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną 
ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod 
starzonych jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo - węglowe miedziowane 
w gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-EN ISO 17659:2008. Do żłobienia łukowego 
- stosować elektrody stalowe otulone EC1. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie 
określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas 
spawania nie mogą przekraczać 10%.  
Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego płytek 
wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co spawane pasy. Po 
przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na 
długość co najmniej 25mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w 
odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar przez obróbkę 
mechaniczną. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub 
zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % 
grubości spawanych elementów. 
Badania wizualne spoin należy prowadzić wg wytycznych normy PN-EN ISO 17637:2011. 
Spoiny czołowe należy zbadać metodą ultradźwiękową. Poziom jakości spoin czołowych należy 
określić wg wymagań normy PN-EN ISO 5817:2009. (Poziom B dla spoin „specjalnej jakości”, 
poziom C dla pozostałych spoin). Szczegółowe wytyczne odnośnie poziomów jakości badanych 
spoin powinny być zawarte w Planie Kontroli Spoin wykonanym przez Wytwórcę. 
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy 
usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych 
naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu 
badaniu w pełnym zakresie. 
Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania. 
Powierzchnie przylegające. 
Wg PN-EN ISO 5817:2009 poziom jakości wszystkich spoin wg niezgodności spawalniczych 
występujących w złączach spawanych powinien wynosić „B” lub „C”, a która spoina powinna 
posiadać poziom B lub C określa dokumentacja warsztatowa lub wykonawcza. 
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Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra 
tych powierzchni wg PN-M-04251:1987 nie powinien być większy niż 2,5 µm. 
Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, których wymiary ograniczają 
możliwości transportu. Należy dążyć, by jak największa część spoin była wykonana 
automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem. 
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-06200. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać badanie spoin i udostępnić je do kontroli Inżynierowi Projektu. 
Badania nieniszczące wykonywać mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Komisję 
Kwalifikacyjną MI podczas przewodu kwalifikującego wytwórnię. Wytwórca zobowiązany jest 
gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokółów i przekazać ją 
Inżynierowi Projektu podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 

 
5.2.2.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu. 
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod 
względem zgodności kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od 
dopuszczalnych muszą być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, ma być 
przygotowany przez Wytwórcę. Projekt opisujący zakres robót i sposoby technologiczne 
prostowania musi zostać zatwierdzone przez Inżyniera Projektu. 

Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności 
przedstawiciela Inżyniera Projektu z przestrzeganiem PN-B-06200. 
Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu 
odkształceń spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu. 

 
5.2.2.3. Przygotowanie połączeń nitowanych, na śruby pasowane i na śruby sprężające. 

Połączenia z użyciem nitów i śrub przewidziane są do wykonywania na miejscu budowy. W 
wytwórni należy wykonać przygotowanie powierzchni przylegających i otworów zgodnie z 
PN-B-06200. Jeśli w połączeniach na nity i śruby powierzchnie kontaktowe są duże (np. w 
blachownicach) w wytwórni należy wykonać do koniecznej średnicy jedynie otwory do 
łączników tymczasowych i montażowych. Podczas montażu, w trakcie scalania i wymiany 
łączników tymczasowych na stałe dokonuje się rozwiercenia tych otworów do ostatecznej 
średnicy. Pozostałe otwory wykonuje się o średnicach 3 ÷ 4 mm mniejszych, by rozwiercić je 
do średnicy ostatecznej podczas scalania konstrukcji. 
W przypadku, gdy rozmiary powierzchni kontaktowych są małe ( np. w przyłączeniach 
elementów kratownic do węzłów) i w wytwórni wykonywany jest pełny próbny montaż 
Inżynier Projektu może dopuścić rozwiercanie otworów do ostatecznej średnicy w czasie 
próbnego montażu. 
Po wykonaniu w wytwórni otworów należy sporządzić dokumentację z ich opisem, celem 
przekazania Wykonawcy montażu. 

 
5.2.2.4. Wykonanie elementów dla montażu wstępnego, transportu i montażu na miejscu 

budowy. 
Elementy, które nie pozostają na trwałe w konstrukcji mogą być wykonane według wymagań 
uzgodnionych jednorazowo między Wytwórcą a Inżynierem Projektu. Wymagania te nie muszą 
spełniać warunków zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Ogólnej. 
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5.2.2.5. Próbny montaż konstrukcji stalowej. 
Należy dążyć, aby wytwarzana konstrukcja stalowa była próbnie zmontowana przez Wytwórcę 
tej konstrukcji. Próbny montaż wytworzonych elementów konstrukcji stalowej należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-06200. Do próbnego montażu można przystąpić 
po dokonaniu odbioru wytworzonych elementów konstrukcji stalowej przez Inżyniera Projektu 
oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobów przeprowadzenia próbnego 
montażu i stosowanych technologii. 
W razie, kiedy wykonanie w wytwórni montażu próbnego całej konstrukcji nie jest uzasadnione 
technicznie i ekonomicznie (np. w przypadku dużych przęseł spawanych na miejscu budowy) 
Inżynier Projektu może dopuścić wykonanie montażu próbnego polegającego na sprawdzeniu 
przez przyłożenie wymiarów przylegających do siebie zespołów spawalniczych. Należy 
sprawdzić czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze. 
Dopuszczalna odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi ±10 % projektowanego, pod 
warunkiem, że linia wygięcia wstępnego ma płynny przebieg (odchyłka różnic rzędnych w 
sąsiednich punktach nie powinna przekraczać 10 % tej wartości). 
Wszystkie elementy należy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego schematu 
oznaczeń i schemat ten załączyć do dokumentacji wykonawczej obiektu. 
O przeprowadzanym próbnym montażu należy każdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem 
trzydniowym zawiadamiać Inżyniera Projektu oraz Wykonawcę montażu docelowego na 
budowie. 
Na zakończenie próbnego montażu należy spisać protokół z jego przeprowadzenia, podając w 
nim wszelkie istotne dla konstrukcji dane, a w szczególności: 

• stwierdzenia o zgodności wykonanej konstrukcji z dokumentacją, wraz ze 
szczegółowym omówieniem odchyłek od wymiarów teoretycznych, 

• linię podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej, 
• znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i 

wymiary względem siebie w zmontowanej konstrukcji. 
 

5.2.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką. 
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej B.14.02.00. Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, tj. 
przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być przewidziane w 
możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 
 
5.2.2.7. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy. 
Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inżynier Projektu dokonuje 
odbioru konstrukcji. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu 
wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji 
odbierającej, której skład ustala Inżynier Projektu, powinien uczestniczyć przedstawiciel 
przedsiębiorstwa montującego konstrukcje stalowe. Wytwórca powinien przedstawić komisji: 

 
1) projekt techniczny i rysunki warsztatowe, 
2) dziennik wytwarzania, 
3) atesty użytych materiałów, 
4) świadectwa kontroli laboratoryjnej, 
5) protokóły odbiorów częściowych, 
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6) protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, 
protokół z pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji, 

7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania. 
 

5.3.  Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 
 

5.3.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. 
uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z 
projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. 
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją 
układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób 
układania konstrukcji powinien zapewnić : 

1) jej stateczność i nie odkształcalność, 
2) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
3) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
4) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń 

itp. 
W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji 
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej 
pozycji niż pionowa lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są 
obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 
 
5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia. 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów 
muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
(próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i 
odpowiednio wyekwipowana załoga). 
Wyznaczenie osi podłużnej obiektu i podpór. 
Na fundamentach należy wyznaczyć w sposób trwały osie obiektu, osie dźwigarów głównych i 
osie podparcia. 
Przesunięcia podpór względem osi podparcia obiektu nie powinny przekraczać 2 mm (wzdłuż 
osi). 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być 
ocenione przez Inżyniera Projektu i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym 
na koszt wykonawcy robót. 

 
5.3.3. Wykonanie połączeń tymczasowych. 
Konstrukcje nitowane lub skręcane z użyciem śrub sprężających muszą być początkowo złożone 
za pomocą śrub montażowych i sworzni. Liczba łączników tymczasowych (śrub montażowych i 
sworzni) powinna być określona w projekcie montażu. Projekt musi również przewidywać 
kolejność wykonywania połączeń tymczasowych i kolejność ich zastępowania przez połączenia 
docelowe. Liczba łączników tymczasowych musi zapewnić niezmienność kształtu konstrukcji 
oraz jej bezpieczeństwo. Jeśli Wykonawca chce zastosować liczbę łączników tymczasowych 
mniejszą niż 35 % liczby nitów lub śrub każdego połączenia, to powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera Projektua Nadzoru Inwestorskiego. 
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Elementy drugorzędne ustroju niosącego powinny być w czasie montażu na rusztowaniach 
zamocowane za pomocą połączeń tymczasowych. 
Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane po 
ustawieniu elementów konstrukcji w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie 
eksploatacji. 
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu technologii 
spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy 
zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy 
odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. 
 
5.3.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 
5.3.4.1. Połączenia spawane.  
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie montażu. 
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to 
spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inżyniera Projektu wpisem do dziennika 
budowy. Spawanie nie przewidzianych w projekcie montażu uchwytów montażowych (uszy) do 
podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inżyniera Projektu. Inżynier Projektu może zażądać 
wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Spawanie 
należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie 
prowadzić można w temperaturach powyżej 5oC. Każda spoina konstrukcyjna musi być 
oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu 
podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe badania spoin powinny być 
przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 48 godzin po ich wykonaniu. Badania spoin 
polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących prowadzi 
przedstawiciel Inżyniera Projektu osobiście. Koszty badań radiograficznych i ultradźwiękowych 
ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera 
Projektu. Badania, potwierdzające jakość robót spawalniczych, prowadzić należy według PN-B-
06200. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów i protokółów i przekazać ją Inżynierowi Projektu podczas odbioru ostatecznego 
konstrukcji. 
 
5.3.4.2. Wykonanie otworów. 
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów 
i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu 
konstrukcji. 
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć prostopadłe do 
elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. 
Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być 
wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone 
po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą 
być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie 
powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inżyniera Projektu. 

 
5.3.4.3. Połączenia śrubowe i kotwy. 
We wszystkich połączeniach śrubowych, śruby powinny mieć taką długość aby przechodziły 
przez elementy łączone i nakrętkę z podkładkami, lecz nie wystawały więcej niż 10 mm i nie 
mniej jak dwa zwoje gwintu. Wytwórca konstrukcji obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy 
montażu odpowiednią ilość śrub (uwzględniając pewną ich ilość na odrzucenie, zaginięcie, 
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uszkodzenie itp.) odpowiedniego typu i długości wraz z kompletem atestów i dokumentacji 
badań. Wynikiem tego powinien być protokół lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający 
możliwość stosowania danej partii śrub, nakrętek i podkładek do montażu. 
Nachylenie powierzchni elementu do łba lub nakrętki nie powinno być większe niż 1/20 w 
stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi śruby. Łączone elementy powinny do siebie 
przylegać i nie mogą być rozdzielane przez uszczelki czy inne ściśliwe materiały. Przy 
połączeniu wszystkie powierzchnie kontaktowe (łącznie z przylegającymi do łba śruby, nakrętek 
i podkładek) powinny być oczyszczone z zendry, brudu, zadziorów czy innych obcych 
materiałów, które mogłyby przeszkodzić w dokładnym przyleganiu powierzchni. Farby są 
dozwolone między powierzchniami kontaktowymi w przypadku połączeń, w których dopuszcza 
się wzajemne przemieszczanie (poślizg). 
 
W połączeniach wielośrubowych kolejność sprężania należy w pierwszej fazie zaczynać od 
środka i postępować symetrycznie ku śrubom krawędziowym. Przy wkładaniu śrub nie należy 
stosować naciągania elementów za pomocą przebijaków stożkowych. Można posługiwać się 
podnośnikami i ściągami. 
Szczególna ostrożność wymagana jest przy naciągu śrub. Wykonawca ma obowiązek pouczyć 
ekipy montażowe o grożących niebezpieczeństwach złamania się lub zeskoczenia klucza oraz 
kruchego pęknięcia śrub i wystrzelenia łba siłą odrzutu nagromadzonej energii sprężającej w 
czasie i bezpośrednio po dokręceniu.  
 
5.3.5. Osadzenie elementów na podporach. 
Przed ostatecznym osadzeniem elementów konstrukcji na podporach Inżynier Projektu musi 
dokonać ostatecznego odbioru fundamentów, ław, stóp fundamentowych i ich posadowienia oraz 
dokładności zabetonowania kotew stalowych. Opuszczenie konstrukcji nie może powodować 
deformacji wykraczających poza obszar pracy sprężającej nawet w przypadku awarii 
podnośników. W czasie osadzania główne elementy muszą zachowywać swoje płaszczyzny. 
Operacja osadzania powinna być realizowana stopniowo z wykorzystaniem podkładek stalowych 
i klinów dębowych. Osadzanie elementów na podporach powinno odbywać się w obecności 
Inżyniera Projektu. 

 
5.3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu. 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, 
gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem 
ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy 
dokończyć zgodnie z Szczegółowej Specyfikacją Techniczną B 14.02.00. 
 
5.3.7. Rusztowania montażowe. 
Rusztowania do montażu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły wynikające 
z projektu montażu konstrukcji ustroju niosącego. Zaakceptowany przez Inżyniera Projektu i 
projektanta konstrukcji projekt rusztowań nie może być bez ich zgody zmieniany. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-M-48090:1996. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 

• w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu, 
• w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, 

lecz nie więcej niż 5 cm, 
• w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm. 
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5.3.8. BHiP i ochrona środowiska. 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHiP i 
ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier Projektu nie może nakazać wykonania 
czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Kontrola robót obejmuje badania przeprowadzane w Wytwórni i na placu budowy. Badania 
materiałów, elektrod, połączeń powinny być przeprowadzane w Wytwórni. Badania innych 
elementów powinny być przeprowadzane w Wytwórni lub na budowie w zależności, gdzie są 
wykonywane dane roboty. Jakość robót wykonywanych na placu budowy powinna być taka 
sama, jak jakość robót wykonywanych w Wytwórni. Wykonawca ponosi koszty wszystkich 
badań. 

 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
 

6.2.1. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera Projektu. 
Wytwórca konstrukcji stalowych obowiązany jest do wydania świadectwa jakości na podstawie 
przeprowadzonej przez siebie kontroli jakości. To samo dotyczy Wykonawcy wykonującego 
montaż na miejscu scalania. 

 
6.2.2. Sprawdzenie jakości materiałów 
W badaniach kontrolnych stali i wyrobów stalowych należy sprawdzić spełnienie wymagań 
podanych w punkcie 2. niniejszej Specyfikacji. Ponadto należy sprawdzić, czy użyte elementy 
stalowe jak blachy, płaskowniki, kształtowniki, elementy kotwienia są zgodne z dokumentacją 
projektową, co do gatunku i odpowiadają właściwym normom przedmiotowym podanym w 
punkcie 2. niniejszej Specyfikacji. 
Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i 
nakrętek. Do każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie 
zawierające, co najmniej: 

- datę wystawienia zaświadczenia, 
- nazwę i adres Wytwórni, 
- oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 
- masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 
- wyniki badań, 
- podpis i pieczęć Wytwórni. 

Wykonawca powinien sprawdzić atesty producenta i porównać je z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione 
przez Wytwórcę tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z 
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normami przedmiotowymi oraz niniejszą ST oraz zgodność okresu gwarancji dla danego 
wyrobu. 
 

6.2.3. Kontrola wykonania konstrukcji i jej montażu  
Wg zasad z punktu 5 niniejszej Specyfikacji. 
 
6.2.4. Kontrola jakości wykonania połączeń spawanych  
 
6.2.4.1. Wymagania ogólne 
Zakres i oznaczenie spoin podane są w Dokumentacji Projektowej. Zakres ten winien być 
uściślony przez Wykonawcę w projekcie technologii spawania i podlega akceptacji przez 
Inżyniera Projektu. 
Koszty badań ponosi Wykonawca. 
Wszystkie spoiny warsztatowe i montażowe podlegają sprawdzeniu, poziom jakości wszystkich 
spoin wg niezgodności spawalniczych występujących w złączach spawanych powinien wynosić 
„B” lub „C” zgodnie z PN-EN ISO 5817:2009 
Wszystkie spoiny specjalnej jakości oraz niektóre ze spoin normalnej jakości podlegają kontroli 
radiograficznej zgodnej z zasadami nory PN-74/M-69771. Spoiny specjalnej jakości winny mieć 
klasę wadliwości co najmniej R2, a spoiny normalnej jakości klasę wadliwości co najmniej R3. 

 
6.2.4.2. Spawacze i ich marki 
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia. Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku 
spawania powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej 
i technologicznej jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien 
być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany przez Inżyniera Projektu torskiego. Za 
prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest Wykonawca. 
 
6.2.4.3. Badanie spoin 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Za wykonanie 
badań jest odpowiedzialny Wykonawca, który jest zobowiązany dostarczyć wyniki testów 
Inżynierowi Projektu. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak 
po upływie 48 godzin po ich wykonaniu. 

a) Badania wizualne 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011. Badaniu wizualnemu podlega 
100% długości wszystkich spoin. Do pomiaru kształtu spoin oraz wielości niezgodności 
zewnętrznych należy stosować spoinomierze, suwmiarki oraz przymiary. Poziom jakości spoin 
dobierać wg normy PN-EN ISO 5817:2009. Wyniki z badania należy zapisać w protokole. 

b) Badania ultradźwiękowe. 

Badania ultradźwiękowe obejmują złącza określone wg tablicy B.1 i B.2 wg normy PN-B-
06200. Wybór konkretnej metody badania należy przedstawić w programie badań do akceptacji 
Inżynierowi Projektu. Przy wyborze metody badania należy kierować się zaleceniami 
przedstawionymi w tabeli 3 PN-EN ISO 17635:2010. 
Badania radiograficzne i ultradźwiękowe wykonywać mogą jedynie laboratoria zaakceptowane 
przez Komisję Kwalifikacyjną podczas przewodu kwalifikującego Wytwórnię dysponujące 
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odpowiednio uprawnionym personelem i sprzętem. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić 
pełną dokumentację badań w postaci protokołów i przekazać ją Inżynierowi Projektu podczas 
odbioru ostatecznego konstrukcji. 
Badania ultradźwiękowe należy wykonywać wg PN-EN 583-5:2005 oraz PN-EN ISO 
23279:2010, PN-EN ISO 17640:2011, Poziom akceptacji należy określić wg PN-EN ISO 
11666:2011  

c) Badania magnetyczno-proszkowe. 

Badania magnetyczno proszkowe obejmują złącza określone wg tablicy B.1 i B.2 wg normy PN-
B-06200. Wybór konkretnej metody badania należy przedstawić w programie badań do 
akceptacji Inżyniera Projektu. 
Badania magnetyczno proszkowe należy wykonać wg PN-EN ISO 17638:2010. Poziom 
akceptacji należy określić wg PN-EN ISO 23278:2010. 

 
6.2.4. Wymagane poziomy jakości i akceptacji złączy spawanych. 
Badanie wizualne: wymagany poziom jakości B (dla spoin „specjalnej jakości”) lub C (dla 
pozostałych spoin) wg PN-EN ISO 5817:2009, 
Badanie magnetyczno - proszkowe: wymagany poziom jakości C wg PN-EN ISO 5817:2009. 
Badanie ultradźwiękowe: wymagany poziom jakości B (dla spoin „specjalnej jakości”) lub C 
(dla pozostałych spoin) wg PN-EN ISO 5817:2009. 

 
6.2.5. Usuwanie wad spawania. 
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nie odpowiadające wymaganiom należy 
usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych 
naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu 
badaniu w pełnym zakresie. 
Wykonawca powinien zbierać wszystkie wyniki badań i dokumentację zawierającą protokoły w 
celu przedstawienia ich Inżynierowi Projektu dla prowadzenia procedury odbiorczej oraz 
włączenia ich do dokumentacji odbioru konstrukcji. 

 
6.2.6. Usuwanie przekroczonych odchyłek 
Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inżyniera 
Projektu, czy przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, 
Inżynier Projektu podejmuje decyzję o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. Usuwanie 
odchyłek powinno być prowadzone na podstawie projektu przygotowanego przez Wykonawcę 
zgodnie z PN-B-06200. Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz 
decyzja Inżyniera Projektu stanowią część dokumentacji odbioru obiektu. 

 
7. OBMIAR 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową konstrukcji stalowej jest 1 kg. Do płatności przyjmuje się tonaż zgodnie z 
projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. 
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1. Ciężar właściwy stali i staliwa należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z 
zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba 
wymiarach nie są zaliczane do tonażu. 

2. Ciężar śrub, nakrętek, ściągów i sworzni oraz elementów kotwienia, podkładek wlicza 
się do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów. 

3. Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 
4. Ciężar spoin wlicza się do tonażu w ilości 1.8% ciężaru konstrukcji. Nie potrąca się 

tonażu otworów i wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m2. 
 

8. ODBIÓR  
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
8.2.1. Zakres i czas wykonywania odbiorów. 
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji stalowej, a wiec: 

- po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię - odbioru dokonuje się w wytwórni po 
wykonaniu próbnego montażu konstrukcji i naniesieniu powłok zabezpieczenia 
antykorozyjnego (wykonanie powłok wg oddzielnej specyfikacji) 
- po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie; 

 
8.2.2. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inżynier Projektu dokonuje 
odbioru konstrukcji. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu 
wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji 
odbierającej, której skład ustala Inżynier Projektu, powinien uczestniczyć przedstawiciel 
przedsiębiorstwa montującego obiekt oraz autor Dokumentacji Projektowej. Wytwórca powinien 
przedstawić komisji: 

- Dokumentację Projektową i rysunki warsztatowe;  
- Dziennik wytwarzania; 
- atesty użytych materiałów, 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej; - protokoły odbiorów częściowych; 
- protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z 
pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji; 
- inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania. 
 Odbiór konstrukcji winien być potwierdzony Protokołu Odbioru. 

 
8.2.3. Odbiory pośrednie w trakcie budowy obiektu 
Ilość i zakres odbiorów w tracie budowy obiektu należy dostosować do przyjętej technologii 
budowy. Minimalny zakres odbiorów obejmuje: 

- sprawdzenie wytyczenia osi obiektu i osi podpór; 
- sprawdzenie poziomu fundamentów;  
- sprawdzenie rusztowań; 
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- sprawdzenie geometrii konstrukcji po ustawieniu na podporach montażowych, a przed 
wykonaniem połączeń (spawaniem styków) z uwzględnieniem podniesienia 
wykonawczego; 
- badania jakości połączeń spawanych (spoin) wykonywanych na budowie; 
- sprawdzanie robót zanikających; 
- sprawdzenie zakotwienia elementów stalowych w fundamentach, podporach itp. 

Zakres ten może być poszerzony przez Inżyniera Projektu o dodatkowe elementy wynikające 
ze specyfiki obiektu. 

 
8.2.4. Odbiór końcowy 
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej dokonywany jest po ukończeniu obiektu.  
Jeżeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie obiektu do eksploatacji należy 
sporządzić protokół odbioru końcowego zawierający: 

1) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu, 
 2) nazwiska przedstawicieli: 
- Inżyniera Projektu; 
- Wytwórcy konstrukcji;  
- Wykonawcy montażu; 
- Biura Projektów opracowującego Dokumentację Projektową. 
3) oświadczenie o przejęciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w skład 
której wchodzą: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami; 
- Dziennik wytwarzania w Wytwórni; 
- Dziennik Budowy; 
- atesty materiałów użytych w Wytwórni i podczas montażu; 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w poszczególnych 
związanych z wykonaniem obiektu Specyfikacjach; 
- protokoły odbiorów częściowych; 
- inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montażu. 
4) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami niniejszej Specyfikacji, 
5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Dokumentacji Projektowej, nie 
mających wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu, 
6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji, 
7) podpisy stron odbioru wg punktu 2) protokółu. 
 

9. PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano ST-.00.00.00."Wymagania ogólne".  
Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest płatny na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio : 
 
w zakresie wytwarzania konstrukcji: 
Dostarczenie wszystkich czynników produkcji i wykonanie konstrukcji, ale także sporządzenie 
wszystkich wymaganych dokumentów, dokumentacji warsztatowej, rysunków i oznakowań 
elementów, wykonanie wszystkich wymaganych badań, umożliwienie przedstawicielowi 
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Inżyniera Projektu wykonywania jego czynności, dostarczenie konstrukcji na miejsce montażu 
wraz z kompletem łączników, usunięcie uszkodzeń powstałych w transporcie; 
 
w zakresie montażu konstrukcji na budowie: 
Odebranie od Wytwórcy konstrukcji i dostarczenie pozostałych czynników montażu oraz montaż 
konstrukcji, ale także sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, rysunków i 
oznakowań elementów, wykonanie wszystkich wymaganych badań, umożliwienie Inżynierowi 
Projektu wykonywania jego czynności, wykonanie, rozbiórkę i usunięcie  rusztowań i 
koniecznych urządzeń pomocniczych, zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się 
w obszarze prac montażowych.  
Usunięcie ewentualnych uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca montażu 
wykonuje na własny koszt. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy. 
 

10.1.1. Stalowe konstrukcje 

 
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
PN-EN 1993-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 
10.1.2. Materiały 

 
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - 
Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa - Warunki środowiskowe ekspozycji 
PN-EN 10160:2001 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości 

równej lub większej niż 6 mm (metoda echa) 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: 

Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej 
granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie 

PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych 
stali konstrukcyjnych – Ogólne warunki dostawy. 

PN-EN 10130:2009 Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do 
obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy 
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PN-H-93000:1984 Stal węglowa i niskostopowa - Walcówka i pręty walcowane na 
gorąco 

PN-H-93010:1991 Stal - Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-EN-1090:2010 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej - Tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej - Wymiary 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu, 

wymiarów i masy 
PN-EN 10055:1999 Stal - Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, 

walcowane na gorąco - Wymiary oraz tolerancje kształtu i 
wymiarów 

PN-H-93407:1991 Stal - Dwuteowniki walcowane na gorąco 
PN-EN 12385-1+A1:2009 Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN ISO 4035:2004 Nakrętki sześciokątne niskie (ze ścięciem) - Klasy dokładności A i 

B 
PN-EN ISO 8675:2004 Nakrętki sześciokątne niskie (ze ścięciem) z gwintem metrycznym 

drobnozwojnym - Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja części złącznych - Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, 

wkrętów i nakrętek - Klasy dokładności A i C 
PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności C 
PN-M-82008:1977 Podkładki sprężyste 
PN-M-82009:1979 Podkładki klinowe do dwuteowników 
PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe do ceowników 
PN-EN ISO 4016:2011 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 8765:2011 Śruby z łbem sześciokątnym, z gwintem metrycznym 

drobnozwojnym - Klasy dokładności A i B  
PN-EN 24015:1999 Śruby z łbem sześciokątnym z trzpieniem zmniejszonym (średnica 

trzpienia = średnicy podziałowej) - Klasa dokładności B 
PN-H-84023-01:1989 Stal określonego zastosowania - Wymagania ogólne - Gatunki 
PN-H-84023-02:1989 Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa magnetycznie 

miękka - Gatunki 
PN-H-84023-03:1989 Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa na blachy i 

taśmy - Gatunki 
PN-H-84023-04:1989 Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa zwykłej 

jakości - Gatunki 
PN-H-84023-05:1989 Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa wyższej 

jakości, niskostopowa i stopowa - Gatunki 
PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
PN-H-84023-07:1989 Stal określonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki 
PN-H-84023-08:1989 Stal określonego zastosowania - Stal na łańcuchy ogniwowe - 

Gatunki 
PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna - Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na 

gorąco na butle do gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki 
stałe 
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PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – 
Gatunki 

PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne - Klasyfikacja cięcia termicznego - Specyfikacja 
geometrii wyrobu i tolerancje jakości 

PN-M-04251:1987 Struktura geometryczna powierzchni - Chropowatość powierzchni 
- Wartości liczbowe parametrów 

PN-H-01102:1973 Cechowanie stalowych półproduktów i wyrobów hutniczych 
 
 
10.1.3. Spawalnictwo 

 
PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące 

przygotowania złączy - Część 1: Ręczne spawanie łukowe, 
spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie 
gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali 

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 
wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według 
niezgodności spawalniczych  

PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie - Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy 
spawanych/zgrzewanych z ilustracjami 

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy 
spawanych 

PN-EN ISO 17635:2010 Badania nieniszczące spoin - Zasady ogólne dotyczące metali 
PN-EN 583-5:2005 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 5: 

Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości 
PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe - 

Charakterystyka wskazań w spoinach 
PN-EN ISO 10893-6:2011 Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 6: Badanie 

radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia 
nieciągłości 

PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych 

PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych - Poziomy akceptacji 

PN-EN ISO 17638:2010 Badanie nieniszczące spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe 
PN-EN ISO 23278:2010 Badanie nieniszczące spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe 

spoin - Poziomy akceptacji 
PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin - Część 1: Ocena złączy spawanych ze 

stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii - Poziomy 
akceptacji 

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010  Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 
metali - Badanie technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe 
i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu 

PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące 
przygotowania złączy - Część 1: Ręczne spawanie łukowe, 
spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie 
gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali 
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PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego 
spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i 
drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14341:2011 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i stopiwo 
do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali 
niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14171:2010 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe lite, druty 
elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do 
spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych – 
Klasyfikacja 

PN-EN 760:1998 Materiały dodatkowe do spawania - Topniki do spawania łukiem 
krytym – Oznaczenie 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
ST-14.01.03. 

 
KONSTRUKCJE STALOWE  

ZE STALI NIERDZEWNEJ TYPU OH18N9 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru elementów stalowych konstrukcji i mocowań wykonanych ze stali nierdzewnej typu 
OOH18N10, wykonywanego w ramach realizacji inwestycji „Umocnienie dna i skarp ujściowego 
odcinka potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie”. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu 
elementów konstrukcji stalowych  i mocowań ze stali o typu OH18N9. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe wg norm, ST-00.00.00. i ST-14.01.00 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00."Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
 
Na elementy stalowe zastosowano stal konstrukcyjną nierdzewną typu OOH18N10 (granica 
plastyczności Re min. = 230 MPa), która powinna spełniać warunki norm PN-EN 10088-1:2007, 
PN-EN 10088-2 i PN-EN ISO 3506:2000, pozostałe wymagania jak w ST-14.01.00.  
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00."Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią pozostałe wymagania wg  
ST-14.01.00. 

 
4. TRANSPORT 

 
Jak w ST-14.01.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00.00."Wymagania ogólne”.  
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót. 

 
Zakres wykonywanych prac wg dokumentacji oraz ST-14.01.00. 
Styki montażowe należy wykonać jako spawane ze spoinami specjalnej jakości.  
 
W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP związanych  
z w/w robotami, a w szczególności robót przy użyciu sprzętu dźwigowego. Dodatkowo należy dbać 
o czystość środowiska, a szczególnie z punktu widzenia wymagań ekologicznych oraz określonych 
przez użytkownika w pozwoleniu budowlanym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00."Wymagania ogólne”. 
Zasady kontroli jakości jak w ST-14.01.00. 
 
Przy wykonaniu i odbiorze robót montażowych powinny być poddane kontroli następujące 
elementy: 

*  kontrola usytuowania konstrukcji (współrzędne, rozpiętości , rzędne). 
Jakość robót wykonywanych na placu budowy powinna być taka sama, jak jakość robót 
wykonywanych w Wytwórni, wg ST-14.01.00. Wykonawca ma obowiązek prowadzić 
kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych 
Inżyniera Projektu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00."Wymagania ogólne” oraz  
ST-14.01.00. „Stal konstrukcyjna –Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 kg konstrukcji stalowej. Do płatności przyjmuje się tonaż zgodnie z projektem, 
zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00."Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót jak w ST-14.01.00. 
Jednostką obmiaru jest 1 kg konstrukcji stalowej oraz dostarczenie na miejsce montażu. Płaci się za 
wykonaną ilość konstrukcji stalowej zgodną z projektem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogólne”. 
Cena 1 kg obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- wykonanie dokumentacji warsztatowej i technologicznej montażu, transportu itp., 
- zakup stali i wykonanie konstrukcji stalowej, 
- dostarczenie na miejsce montażu i złożenie na placu montażowym na przygotowanej 

podbudowie, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z placu 

budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Jak w ST-14.01.00. 

 
 


