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1.  Informacja o przedmiocie zamówienia.                                                                                                            

1.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót "Remont - 

konserwacja i restauracja zabytkowego ogrodzenia kaplicy grobowej Tyszkowskich w Kalwarii Pacławskiej" -  

Kod CPV 45110000-1 – Roboty rozbiórkowe 

Kod CPV 44114000-2 – Beton 

Kod CPV 44430000-3 – Zbrojenie 

Kod CPV 45320000-6 – Roboty izolacyjne 

Kod CPV 45262500-6 – Roboty murowe 

Kod CPV 45442100-8 – Roboty malarskie 

 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.                                                                                                                            

2.1. Zakres  robót budowlanych  przewidzianych  do  wykonania  przy  realizacji obiektu wraz  z nazwami prac 

i kodami, zgodnymi z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV). został wyspecyfikowany w punkcie 5 niniej -

szego opracowania pn. "Remont - konserwacja i restauracja zabytkowego ogrodzenia kaplicy grobowej 

Tyszkowskich w Kalwarii Pacławskiej" - działka nr ewidencyjny gruntów 472, 471, 474.2 

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Opis prac towarzyszących i robót 

tymczasowych przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).   

4. Informacje o terenie inwestycji                                                                                                                                       

4.1 Organizacja  robót budowlanych . 

 Wykonanie robót budowlanych zależy od przyjętej przez Wykonawcę technologii robót oraz od jego potencjału 

ludzkiego i technicznego. Proponowany opis organizacji robót budowlanych został wyspecyfikowany w SST. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne precyzyjnie opisują dla poszczególnych typów robót, plan organizacji 

przy ich wykonywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczących robót budowlanych. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, 

wymaganiami normowymi oraz postanowieniami Ogólnych  i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych.  

4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Teren inwestycji zlokalizowany jest w niezabudowanym obszarze. Realizacja przyszłej inwestycji nie powinna 

powodować innych szczególnych uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i innych osób trzecich, pod 

warunkiem zachowania przez Wykonawcę robót odpowiednich środków zapobiegających powstawaniu takich 

uciążliwości. Niezbędnym będzie prawidłowe zorganizowanie ruchu pojazdów budowy na drodze dojazdowej 

do terenu inwestycji które zapewni zminimalizowanie uciążliwości w ruchu pojazdów. Przed przystąpieniem do 

prac budowlanych Wykonawca robót powinien dokonać oględzin otaczającego terenu, sporządzić dokumentację 

fotograficzną, która pozwoli po zakończeniu prac na przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za ochronę instalacji znajdujących się na powierzchni terenu oraz za infrastrukturę 

podziemną w postaci rurociągów, kabli itp. oraz powinien uzyskać od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie 

informacji otrzymanych od Zamawiającego, dotyczących ich precyzyjnej lokalizacji. Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej infrastruktury technicznej, 

w czasie trwania prac budowlanych, a o fakcie przypadkowego jej uszkodzenia powinien powiadomić 

Inspektora Nadzoru oraz wszystkie zainteresowane władze, z którymi Wykonawca zobligowany jest 

współpracować w zakresie wszelkiej pomocy niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

pociągnięty do odpowiedzialności za wszystkie spowodowane przez niego uszkodzenia infrastruktury zarówno 

naziemnej jak i podziemnej.  

 

4.3. Ochrona środowiska.  

Wykonawca jest zobowiązany w czasie prowadzenia robót do stosowania wszelkich przepisów i zasad 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany utrzymywać teren budowy oraz wykopy  w stanie bez występowania wody stojącej. Powinien 

podjąć wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm ochrony środowiska, zarówno na 

terenie budowy jak  i wokół niej. Zabronione jest stosowanie przez Wykonawcę materiałów, których użycie jest 

w sposób trwały szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz stosowanie materiałów, które wywołują szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.. Wszystkie użyte do realizacji inwestycji materiały 

muszą posiadać wymagane atesty  i certyfikaty.  

 

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  

Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca powinien 

przygotować i wdrożyć na swój koszt, Plan Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia, w skrócie BIOZ zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Po opracowaniu planu BIOZ,  

o którym mowa powyżej Wykonawca powinien przedstawić ten dokument do akceptacji  i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany kontrolować przebieg prac budowlanych i zadbać, aby personel 

budowlany nie wykonywał prac  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać  w należytym stanie 

technicznym wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, a także wyposażyć osoby pracujące na 

budowie w odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia. Koszty zapewnienia właściwych warunków 

bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca  

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  
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Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa budowy oraz 

pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników budowy. Zaleca się stosowanie tymczasowego zaplecza typu 

kontenerowego. 

  

4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu  

 Wykonawca jest zobowiązany stosować się do ustawowych i lokalnych ograniczeń co do prędkości pojazdów 

 i ich obciążenia na oś przy transporcie materiałów na teren inwestycji i z terenu budowy .Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt dokonać wszelkich napraw, przywracając zniszczone fragmenty drogi do stanu 

pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach dojazdowych na teren budowy.  

 

 5. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 

 jest grupa robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia , która została 

sklasyfikowana na podstawie kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST), opisujące Roboty Budowlane (kod 

wg CPV: 45.00.00.00-7), na które składają się niżej wymienione prace "Remont - konserwacja i restauracja 

zabytkowego ogrodzenia kaplicy grobowej Tyszkowskich w Kalwarii Pacławskiej" - działka nr ewidencyjny 

gruntów 472, 471, 474 

a/ Odtworzenie (rekonstrukcja) ogrodzenia w narożu południowo-zachodnim o długości 25,70 m 

Kod CPV-45110000-1, 44114000-2, 44430000-3, 45320000-6 

 

b/ Naprawa ogrodzenia murowanego wraz z filarkami od strony zachodniej i frontowej do końca bramy 

wraz z podbiciem fundamentów na długości 46,10m  
Kod CPV-45110000-1, 44114000-2, 44430000-3, 45320000-6 

 

c/Naprawa 4 przęseł ogrodzeniowych i bramy o powierzchni 72,50m2 zgodnie z programem prac 

konserwatorskich opracowanym przez mgr Wojciecha Kozaka 
Kod CPV-45110000-1, 44114000-2, 44430000-3, 45320000-6, 45442100-8 

 

6. Podstawowe definicje i pojęcia  

Ilekroć w SST jest mowa o:                                                                                                                                  

„Wymaganiach dotyczących robót budowlanych" – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące wykonania 

robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia poszczególnych elementów,  tolerancji wymiarowych, 

szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne  informacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw 

i ograniczeń,  a także wymagania specjalne,                                                                                                          

„Wymaganiach  dotyczących  materiałów"  –   należy  przez  to  rozumieć  wymagania  dotyczące  właściwości 

wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  związane  z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostawy, składowaniem i kontrolą jakości,                                                                                                         

„Wymaganiach  dotyczących  sprzętu" – należy  przez  to  rozumieć  wymagania  dotyczące  sprzętu   i maszyn 

niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót budowlanych zgodnie  z założoną jakością oraz wymagania 

dotyczące środków transportu, 

„Kontroli  robót "  –  należy  rozumieć  przez  to  opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 

wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia,                                                     

„Przedmiarach  i  obmiarach  robót "  –  należy  przez  to rozumieć wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 

robót,                                                                                                                                                                            

„Odbiorze  robót"  –  należy przez to rozumieć opis sposobu odbioru robót budowlanych,                                           

„Wykazie norm i dokumentów odniesienia" – należy przez to rozumieć dokumenty odniesienia, a w szczegól- 
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ności dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 

projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne,                              

„Dziennik  budowy" –  dziennik,  który  został  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu prac budowlanych oraz okoliczności i zdarzeń jakie zachodzą w trakcie 

wykonywaniaprac,                                                                                                                                                         

„Księga obmiarów" – zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru dziennik  z ponumerowanymi stronami, który 

służy do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych prac w formie wyliczeń, szkiców lub 

ewentualnie dodatkowych załączników, które następnie podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 

„Polecenia Inspektora Nadzoru" – wszystkie polecenia, które zostały przekazane Wykonawcy prac przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, które dotyczą sposobu realizacji robót lub innych zagadnień 

związanych z prowadzeniem budowy,                                                                                                                 

„Przedmiar robót" – wykaz prac z podaniem ich ilości i opisu metodologii wykonanie.                                                                                               

„Aprobata techniczna" – dokumenty dotyczące wyrobu budowlanego, który stwierdza jego przydatność do 

określonego zakresu stosowania, zawierający w szczególności ustalenia techniczne, które odnoszą się do 

wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań potwierdzających te 

wymagania,                                                                                                                                                        

„Certyfikat zgodności" – dokument, który został wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że dany wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, 

specyfikacjami technicznymi lub określoną normą,                                                                                                

„Deklaracja zgodności" – oświadczenie producenta wyrobu budowlanego lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, które stwierdza na jego wyłączną odpowiedzialność, że dany wyrób jest zgodny  

z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą,                                            

„Dokumentacja powykonawcza" – dokumentacja obiektu budowlanego (budowy) wraz  z naniesionymi 

zmianami, które zostały dokonane w toku realizacji prac budowlanych,                                                                     

„Norma" – dokument, który został przyjęty na zasadzie konsensu, zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę 

organizacyjną, ustalający, dla powszechnego i wielokrotnego stosowania, zasady, wytyczne lub charakterystyki 

odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego 

stopnia uporządkowania w określonym zakresie,                                                                                                            

„Odbiór częściowy" – odbiór części obiektu, instalacji lub robót, który stanowi etapowaną całość. Do odbioru 

częściowego zaliczane są również fragmenty instalacji, które  w późniejszym etapie prac przewidziane są do 

zakrycia,                                                                                                                                                                         

„Odbiór końcowy" – odbiór powykonawczy obiektu budowlanego, podczas którego następuje sprawdzenie 

zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz polskimi 

normami oraz sprawdzenie wszystkich instalacji zwłaszcza pod kątem ich prawidłowego i bezpiecznego 

funkcjonowania,                                                                                                                                                               

„OST" – skrót ten oznacza Ogólną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,                 

„SST" – skrót ten oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                                           

 

1. Zakres opracowania. Zakresem opracowania jest Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 

 i Odbioru robót budowlanych jakie przewidziano do wykonania przy realizacji inwestycji pn.. "Remont - 

konserwacja i restauracja zabytkowego ogrodzenia kaplicy grobowej Tyszkowskich w Kalwarii Pacławskiej" - 

działka nr ewidencyjny gruntów 472, 471, 474.2 

 Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Roboty budowlane zostały sklasyfikowane na 

podstawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) 

Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r  

 

 

SST 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

1.1. WSTĘP 

1.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 

demontażowych . 

1.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji zadania. 

1.1.3. Zakres robót objętych ST: 

W celu skutecznej naprawy ogrodzenia i doprowadzenia go do dobrego, dawnego stanu 

technicznego, zgodnego z wymogami polskich norm zaleca się ogrodzenie w narożu południowo 

zachodnim, o długości 25,7 m poddać rekonstrukcji. Rozbiórce należy poddać spękaną cześć 

podziemną (ścianę fundamentowa kamienną) i część nadziemną (filary, mur ceglany). Materiały z 

rozbiórki należy oczyścić i przygotować do ponownego wbudowania z użyciem w maksymalnym 

stopniu materiału z istniejącego muru. Wymianie należy poddać jedynie całkowicie skorodowane 

kamienie cokołu, zastępując je identycznymi kamieniami. Prace naprawcze zaleca się wykonać w 

następującym zakresie: 

1) Rozbiórka części nadziemnej i podziemnej muru wraz z filarkami narożnym i pośrednimi. 

2) Wykonanie nowych żelbetowych fundamentów przy głębokości posadowienia 1,1 

m p.p.t. (lub do warstwy skalistej). 

3) Odtworzenie ogrodzenia w maksymalnym stopniu starając się wykorzystać 
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zdemontowany materiał. 

 

1.2. MATERIAŁY 

Wszystkie  materiały  pochodzące  z  rozbiórek   i nadające  się  do ponownego wbudowania 

należy przekazać Inwestorowi, a miejsce ich składowania i sposób zabezpieczenia uzgodnić z Inspektorem 

Nadzoru. 

1.3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się moż liwością korzystania 

z następującego sprzętu : 

- elektronarzędzi do robót rozbiórkowych, 

- pojemników do gromadzenia materiałów pochodzących z rozbiórki, 

- samochodów do przewozu materiałów z rozbiórek. 

1.4. TRANSPORT 

Transport materiałów pochodzących z rozbiórek powinien odbywać się środkami transportu przeznaczonymi do 

tego celu. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi  w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki  transportu  nieodpowiadające warunkom   dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo 

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne za- bezpieczenia. Roboty 

rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroż -ności, dokładnie przestrzegając przepisów 

bezpieczeństwa pracy. Odpady  powstałe  wskutek  rozbiórki,  w   tym  gruz  i  ewentualne  odpady  

niebezpieczne, Wykonawca    niezwłocznie   i   na   własny   koszt   przekaże   podmiotom   posiadającym 

wymagane  obowiązującymi  przepisami  zezwolenia właściwego  organu  na  prowadzenie działalności w 

zakresie gospodarki odpadami 

1.6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. 

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  

1.7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO. Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być 

odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę robót do odbioru. Od biór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
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wykonanie ewentualnych po prawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 

na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

 

SST-RB-  2       Roboty ziemne   

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych "Remont - konserwacja i restauracja zabytkowego ogrodzenia kaplicy grobowej 

Tyszkowskich w Kalwarii Pacławskiej" 

1. 1.Roboty pomiarowe  

1.Przed przystąpieniem do ziemnych kierownik  robót  powinien przyjąć podstawowe punkty stałe  

i charakterystyczne  tworząc układ odniesienia  lokalnych pomiarów sytuacyjnych i  wysokościowych . 

Przyjęcie punktów stałych powinno być naniesione  na planie sytuacyjnym z  określeniem  ich współrzędnych 

 i odnotowane w dzienniku budowy.  

2.Punkty stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich  

uszkodzenie.  

3.Pukty wysokościowe należy umieszczać w pobliżu każdej wznoszonej budowli  i poza  granicami 

projektowanej budowli z dokładnością do 0,5cm.Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym 

elemencie wkopanym w grunt w  taki sposób, aby nie zmienił on swego położenia.  

1. 2.Wyznaczanie punktów wysokościowych i kontury budynku  

1.Prace geodezyjne  niezbędne do wykonania robót powinny być wykonane przez  uprawnionego geodetę i 

obejmować obrys budynku  i osi ścian budynku.  

2. Szkic geodezyjny powinien zawierać : 

-  -      punkty ustalonej siatki geodezyjne na placu budowy  

-  -      punkty załamań obrysu ogrodzenia  

-  -      wymiary między punktami  

-  -      rozmieszczenie  reperów roboczych i ich wysokości w odniesieni u do poziomu  zerowego  

3. Kopie szkicu  tyczenia powinny znajdować się u kierownika budowy i  inspektora nadzoru  

inwestorskiego.  

1..3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  

1.Po zakończeni u  budowy lub j ej etapu powinna być sporządzona dokumentacja powykonawcza  

obejmująca układ  pomiarowy na placu budowy, szkice sporządzone  przez godetów  

uprawnionych. 

2.Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana  inwestorowi z chwilą 
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przyjęcia przez inwestora budynku.  Dokumentacja powykonawcza stanowi   integralną  część 

dokumentacji wykonanych wiatrołapów 

1..4.Wykonanie robót ziemnych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru  

wykopów pod  

1. 5. Wydobywanie gruntu 

Odspajanie gruntu należy wykonać za pomocą wiertnicy. Grunt  z wykopów należy niezwłocznie odwieźć 

taczkami. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie tak, żeby nie  naruszyć struktury gruntu przy istniejących 

fundamentach.  

1.6.  Kontrola wykonanych robót ziemnych  

Należy sprawdzić  dokładność wykonania wykopów/ lokalizacja oraz głębokość/ Sprawdzić czy fundament 

będzie posadowiony na stałym gruncie. Każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez 

nadzór  techniczny i odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.  

1. 7. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy  

Powyższe  roboty należy wykonać zgodnie z Normami Polskimi  warunkami branżowymi  

związanymi z obowiązującymi przepisami jak niżej :  

PN-86/B-02480 –  Grunty budowlane, Określenia, symbole,  podział i opis gruntów  

PN- 74/B-04452 –Grunty budowlane. Badania polowe  

PN- 88/B- 04481-  Grunty budowlane Badania próbek grunt u  

PN- 68/B-06050- Roboty ziemne budowlane .  Wymagania w zakresie wykonywania  i 

badania przy odbiorze  

 

SST 3 - ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE. 

2.1. WSTĘP 

2.1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru robót 

polegających wykonaniu robót zbrojarskich i betoniarskich . 

2.1.2. Zakres stosowania ST 

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

wymienionych w pkt. 1.1. 

2.1.3. Zakres robót objętych ST 

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

nowych żelbetowych fundamentów przy głębokości posadowienia 1,1m p.p.t. (lub do warstwy 
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skalistej). 

Odtworzenie ogrodzenia w maksymalnym stopniu starając się wykorzystać zdemontowany materiał. 

Zaleca się wykonanie podziemnej (niewidocznej) części ściany fundamentowej z betonuC20/25, ze 

zbrojeniem podłużnym 4 Ø12 AIIIN, strzemiona Ø6 co 30 cm, z wypuszczonym (w część murowaną) 

zbrojeniem kotwiącym z prętów żebrowanych pionowym Ø10. Pod filarami muru należy wykonać 

żelbetowe stopy fundamentowe o wys. 30 cm, zzakotwionymi w niej prętami pionowymi 4 szt. Ø12 

wpuszczonymi w cześć murowaną filara. Stopę zbroić siatką z prętów Ø10 w rozstawie co 15 cm. 

Nadziemną (widoczną) cześć muru należy wykonać w identyczny sposób jak istniejący mur, z 

maksymalnym możliwym wykorzystaniem materiału z rozebranego muru na zaprawie cementowej 

marki 

 

Pozostałą, przewidzianą do renowacji część ogrodzenia o długości należy podbić betonem klasy 

C20/25 (B25) na głębokość 110 cm poniżej terenu (lub do warstwy skalistej). 

Podbijanie fundamentów powinno być wykonywane pod stałym nadzorem osób posiadających 

niezbędne uprawnienia i doświadczenie. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy stężyć 

brusami filarki i mur na odcinku przewidzianym do prac remontowych. W czasie wykonywania 

podbijania należy prowadzić obserwacje istniejącej 

konstrukcji filarków i muru. Podbijanie należy przeprowadzić odcinkami o długości 100 cm. 

Jednocześnie można podbijać zaledwie 20% powierzchni fundamentów. Minimalna odległość 

pomiędzy poszczególnymi działkami podbijania wynosi 4 m. Projektuje się wykonanie podbicia 

fundamentów przy użyciu betonu ekspansywnego, z dodatkiem środkabuszczelniającego. Środki te 

powodują zwiększenie objętości betonu i co za tym idzie penetrację mieszanki betonowej ku górze. 

Beton silnie przylega do pierwotnej płaszczyzny fundamentu. Przed wylaniem betonu należy pod 

istniejący cokół włożyć izolację poziomą z papy termozgrzewalnej podkładowej. Po związaniu betonu 

następuje dobre przekazanie  naprężeń ze ściany fundamentowej na podłoże gruntowe. Dodatkowo 

mieszanka jest wciskana w drobne nierówności i uszkodzenia starych kamiennych fundamentów. Z 

uwagi na zmianę właściwości fizycznych betonu należy przeprowadzić próby z spęczniającym 

specyfikiem w celu dokładnego określenia procentowego udziału poszczególnych składników dla 

zachowania niezbędnej klasy betonu B25 (C20/25). Po wykonaniu wykopu pod fundamentem należy 

wykonać na dnie podkład betonowy (C8/10) B7,5 gr. 8 cm. Pod żadnym pozorem nie wolno 

wyrównywać dna wykopu piaskiem nasypowym np. w przypadku przebrania poziomu posadowienia. 

Ewentualny ubytek należy wypełnić betonem stykającym się z gruntem rodzimym. Opracowywaną 

działkę fundamentu należy zabezpieczyć szalunkiem z płyty OSB, która to nie powinna być 

zabezpieczana środkami do obniżenia przyczepności przylegającego fundamentu. Beton do szalunku 

należy podawać z wysokości o 20 cm większej od poziomu spodu fundamentu istniejącego. Chodzi tu 

o wytworzenie parcia hydrostatycznego mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypełnienie przestrzeni 

nowego fundamentu. 

Po wykonaniu podbicia miejsca pęknięć murów należy wzmocnić przez wbudowanie 

wkładek stalowych φ6 długości 100 cm w co drugiej poziomej spoinie, tzw. zszycie muru. 

Spoiny należy wykuć na głębokość min. 3 cm, wyczyścić z resztek zaprawy i brudu. W tak 

przygotowanej poziomej bruździe osadzić na zaprawie cementowej M10 wkładkę stalową 

φ6, symetrycznie na całej długości pęknięcia. 

2.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 
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- stal zbrojeniowa Ø 8(18G2), 

- beton B25. 

2.3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Do wykonania prac związanych z układaniem zbrojenia i betonowaniem należy użyć narzędzi przewidzianych 

do tych robót takich jak giętarki, prościarki, ew. zgrzewarki, wibratory do zagęszczania betonu itp. oraz 

narzędzi i elektronarzędzi potrzebnych do ułożenia deskowań i zbrojenia.  

2.4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. Mie -szankę betonową 

należy transportować z centralnej betoniarni specjalistycznymi samo chodami dostosowanymi do przewozu 

betonu, zachowując jej odpowiednią temperaturę  i czas przewozu. 

2.5.WYKONANIE ROBOT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

2.5.1 Wykonywanie zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z rdzy, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą  olejną    należy   opalać  np.  

lampami   lutowniczymi   aż   do   całkowitego   usunięcia zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów powinno być 

dokonywane metodami nie powodujący zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Łą -czenie  prętów  

należy wykonywać  zgodnie z postanowieniami  normy PN-84/B- 03264.  Skrzyżowania prętów należy wiązać 

drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaci skami. Można użyć gotowych siatek zbrojeniowych, 

spełniając powyższe warunki. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać pod kładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

2.5.2 Układanie mieszanki betonowej. 

Betonowanie płyty fundamentowej należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niż -szych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 

co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem W wyjątkowych przypadkach do puszcza się betonowanie 

w temperaturze do -5°C. (należy wtedy użyć odpowiednich do datków do betonu), jednak wymaga to zgody 

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempe ratury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego ele mentu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Do betonowania należy 

użyć mie szanki z wytwórni betonu. Nie dopuszcza się wyrabiania betonu betoniarkami na budowie.  

. Temperatura mieszanki betonowej w chwili rozpoczęcia układania nie powinna być wyż -sza niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego desz czu należy zabezpieczyć miejsce 

robót za pomocą mat lub folii. 

2.5.3 Pielęgnacja mieszanki betonowej. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lek kimi wodoszczelnymi 

osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniący mi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od za kończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i (przez polewanie 

co najmniej 3 razy na dobę).  

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co naj mniej 15 MPa. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO  

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie beto nowania pobrać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm i poddać je badaniom laboratoryjnym. 

2.7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO. 

2.7.1. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez In spektora nadzoru oraz 

wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na spraw dzeniu zgodności zbrojenia z dokumentacją 

techniczną, rysunkami roboczym, postanowie niami niniejszej specyfikacji oraz obowiązującymi w tej kwestii 

normami.  

2.7.2. Odbiór robót betoniarskich. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech -niczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Podstawą odbioru robót betoniar skich jest: 

- dostarczenie atestów z wytwórni na zastosowaną mieszankę betonową, 

- stwierdzenie Inspektora nadzoru o prawidłowości wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia In spektora nadzoru lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
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PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

 

 

SST-B-4 ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robot 

murowych  

1.2 Zakres stosowania ST 

Ogrodzenie frontowe zbudowane zostało z przęseł stalowych osadzonych w murowanych filarkach. 

Murowane filarki i kamienne cokoły należy poddać renowacji jak mur ogrodzeniowy.. 

Po wykonaniu robót budowlanych mur i cokół kamienny należy zabezpieczyć przez pomalowanie 

bezbarwnym impregnatem chroniącym wbudowany materiał przedwnikaniem wilg 1.4  

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST. Część ogólna. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST. 

"Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania podano w ST. „Wymagania ogólne". 

2.2 Rodzaje materiałów dla wykonania robót murowych 

- cegła pełna kl.15 25,0x12,0x6,5cm 

- zaprawa cementowo-wapienna M-7 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do realizacji służą: 



13 
 

-betoniarki 

-kielnie, młotki, poziomice, sznurki, kątowniki i piony murarskie lub inne zaakceptowany przezInżyniera. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

4.2 Transport materiałów 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 

instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przez zawilgoceniem. 

Każda dostawa pustaków na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty: 

. nazwę dostawcy, . 

. numer identyfikacyjny zamówienia, 

. nazwę i adres Placu Budowy, 

. nazwę producenta, 

. specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia, 

. klasę, 

. wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności, 

. protokoły kontroli jakości. 

Cegłę  należy magazynować na placu budowy w miejscu nie narażonym na zabrudzenie spoiwami, 

zaprawami, mieszanką betonową. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robot podano w ST. "Wymagania ogólne". Przed  

przystąpieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodność klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniami  

i wymaganiami określonymi w specyfikacji. Przeprowadzi próby doraźne przez oględziny, opukiwanie 

 i mierzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST. "Wymagania ogólne". 

6.2 Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

Ocenę jakości materiałów przed montażem i sprawdzenie kompletności dokumentów. 

Kontrolę jakości wykonania przewodów kominowych zgodnie z kryteriami: -regularność wiązania 

-rodzaj użytej zaprawy 

-odchylenia grubości spoiny:!: 3 mm 

-spoina pozioma normowej grubości 12mm, pionowa 10 mm 

-odchylenie powierzchniowe nie powinno być większe niż 5 mm na odcinku 1 m w każdym 
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kierunku oraz 10 mm dla całej ściany. Sprawdzenia dokonać przy użyciu łaty długości 2 m oraz 

niwelatora laserowego 

-sprawdzenie czystości powierzchni ściany 

6.3 Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robot, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robot nie obowiązuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST. "Wymagania ogólne". 

8.2 Rodzaje odbiorów 

Roboty związane w wykonaniem konstrukcji murowych podlegają: 

-odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu 

-odbiorowi wstępnemu 

-odbiorowi końcowemu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 

realizacji przedmiotowej inwestycji 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej,Wykonawca 

zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzierościł żadnych 

kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-B-11 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczania 
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Stalowe przęsła należy zdemontować, oczyścić z rdzy, naprawić uszkodzenia, uzupełnić brakujące 

elementy i pomalować. Konserwację należy przeprowadzić zgodnie z programem prac 

konserwatorskich opracowanym przez p. Wojciecha Kozaka 

 


