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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST), są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót naprawy ogrodzenia zewnętrznego Ośrodka Reprezentacyjnego 

MON w Pruszkowie. 

  

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 

niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

SST.01. – Roboty przygotowawcze 

SST.02. – Remont ogrodzenia 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle 

stanowiące całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekty małej 

architektury. 

Roboty budowlane – to budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne z obiektem 

budowlanym zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, place, ogrodzenia. 

Pozwolenie administracyjne – to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 
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Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami odbioru 

częściowych i końcowych, rysunki i opisy niezbędne do realizacji obiektu. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część użytkową. 

Opłata – to kwota należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Kierownik budowy – to osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów -  akceptowana przez Inspektora nadzoru książka służąca do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

załączników. Wypisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. 

Projektant – to uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

Robota  podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Materiały – wszelkiego rodzaju materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
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głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r.  

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami). Patrz niżej: hasło Wspólny 

Słownik Zamówień (CPV).  

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 

zastosowania i użycia.  

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 

władających siecią.  

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego), 

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji, 

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń.  

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa 

oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie 

i laboratorium. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
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Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 

części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 

zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 

budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 

uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 

jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie i na warunkach określonych w umowie przekaże wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden 

egzemplarz dokumentacji. 

 

1.5.2. Dokumentacja techniczna. 

Dokumentacja techniczna opracowana na potrzeby wykonania robót remontowych 

ogrodzenia OR MON. Dokumentacja techniczna opisuje przedmiot zamierzenia nie 

podlegającemu uzyskaniu pozwolenia na przeprowadzenie robót oraz zawiera 

dokumentację kosztorysową. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST. 

Dokumentacja techniczna, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru dla wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek, w uzgodnieniu z projektantem.  

 

1.5.4. Zabezpieczenia terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy 

w całym okresie trwania robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie: 

· utrzymywać teren robót w stanie porządku, 

· 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 prywatnych 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 magazynów, składowisk i dróg do transportu materiałów i sprzętu, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

· możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

zobowiązuje się utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami na terenie robót. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie terenu 

robót i nie będących przedmiotem jego działania.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 

uszkodzenia. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

 

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 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia tj. do wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeżeli wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien w 

ciągu 24 godzin od otrzymania polecenia wznowić dbałość o wykonane już elementy robót 

lub roboty. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały wykorzystywane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 

spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały były zabezpieczone. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez wykonawcę. 

 

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 lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Ilość sprzętu i jego parametry techniczne będą gwarancją wykonania robót zgodnie z 

zasadami określonymi w projekcie, SST oraz wykonania robót w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy, na wezwanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  jakości 

robót i warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do pracy. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia, na drogach 

publicznych i dojazdowych, spowodowane jego pojazdami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

Dyspozycje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymani robót. Skutki 

finansowe z tego powodu ponosi wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie i uzyskanie aprobaty Inspektora Nadzoru 

co do sposobu zapewnienia jakości, w którym przedstawiono zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

W szczególności: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

 elementów robót, system (sposób i procedurę), proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt do pomiarów i kontroli  

 formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne, 

 rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

 sposób postępowania z robotami i materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Wyżej opisany sposób przedstawienia może być zawarty w formie pisemnej, na żądanie 

inspektora.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie.  

 

6.3. Dokumenty budowy. 

6.3.1. Dziennik budowy. 

Ze względu na rodzaj robót – nie wymagających uzyskania pozwolenia, Dziennik Budowy nie 

jest dokumentem obowiązującym. Strony mogą jednak uzgodnić jego prowadzenie. 

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 po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
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· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z wymaganiami 

klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, jeżeli są wymagane. 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

6.8.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. Tyczy się to 

robót rozliczanych powykonawczo. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego punkt nie ma 

zastosowania. 

 

 6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 i 2, następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie lub potwierdzenie zgłoszenia realizacji zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

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

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
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będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Dokumentacja zawiera przedmiar robót określający szacunkowy zakres robót i wymagane do 

poniesienia nakłady. 

Obmiar robót będzie miał zastosowanie w sytuacji gdy Zamawiający określi w umowie 

powykonawczy sposób rozliczania robót. W przypadku ryczałtowego rozliczenia 

przedmiotowy punkt nie ma zastosowania. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

W przypadku rozliczenia powykonawczego 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 Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Niezależnie od sposobu rozliczenia należy mieć na uwadze, że dokumentacja kosztorysowa 

jest materiałem pomocniczym przy szacowaniu ilości robót i jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie), w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w innym miejscu w SST nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 

celu prowadzonych robót. W związku z tym zaleca się aby wykonawcy wykonali rzetelną i 

samodzielną analizę możliwych do wystąpienia robót i nakładów z nimi związanych oraz 

uwzględnieniu ich w cenie ofertowej lub cenach jednostkowych. 

 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi skrajnymi punktami będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Powierzchnie wyrażane będą w m2. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

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 Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania robót. 

 

7.4. 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 wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

wykonanymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi po okresie rękojmi. 

 

 

 

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 Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

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

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów 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 przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny robót 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 Inspektora Nadzoru. 

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

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

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

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 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 przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji komisja 

dokona odbioru z adnotacją usterek, które wykonawca zobowiąże się usunąć w 

wyznaczonym terminie, pod rygorem kar umownych. 

 

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. 
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Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację techniczną 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. receptury i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), jeżeli jest prowadzony 

5. wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z SST  

6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i, 

7. rysunki (dokumentacje), na wykonanie robót towarzyszących, które wynikną przy 

wykonywaniu uzgodnionych asortymentów robót oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót, 

 

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 po okresie rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Sposób płatności zostanie określony w umowie. Płatność może być dokonana na podstawie 

ceny ryczałtowej lub powykonawczo.  

W przypadku rozliczenia powykonawczego 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. 
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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. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.00. 

Koszty dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

ST.00. obejmują wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszty związane z tego rodzaju asortymentem robót przy realizacji tego zadania nie wystąpią. 

 

10. Przepisy odniesienia. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

5. Dokumentacja techniczna i kosztorysowa. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

SST.01. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

 

Kody CPV: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych naprawy ogrodzenia zewnętrznego Ośrodka Reprezentacyjnego MON.  

 

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 SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem przygotowania terenu do robót remontowych. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

 wykoszeniu traw i zakrzaczenia, usunięciu martwych drzew i gałęzi 

 usunięciu starych fundamentów 

 zabezpieczenie terenu  

 uprzątnięcie terenu z odpadów, śmieci 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST.00. 

„Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia, ST i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. Materiały. 

Materiały powstałe w wyniku robót przygotowawczych będą segregowane i składowane w 

miejscu do tego celu wyznaczonym. Gruz i śmieci będą wywożone na bieżąco. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. Do 

wykonania robót stosować narzędzia podstawowe przewidziane technologią robót. 

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 koparka kołowa/minikoparka; 

 taczki 

 samochody z ładownością umożliwiającą wywóz gruzu; 

 pilarka spalinowa;  

 dostęp do energii elektrycznej z własnego agregatu prądotwórczego 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Przyjęto wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętne odległości oraz uśredniony 

transport pionowy. 

 

4.1. Transport materiału, może odbywać się dowolnymi samochodami, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. Transport ewentualnego gruzu może odbywać 

się dowolnymi samochodami samowyładowczymi. Użyte pojazdy poruszające się po 

drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca 

powinien prowadzić roboty rozbiórkowe z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy 

pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca wykonywania 

robót demontażowych i porządkowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 

rozbiórkowych. 

Teren budowy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne. Niedopuszczalne jest palenie 

jakichkolwiek rzeczy powstałych w wyniku robót, w tym traw, zakrzaczeń i drewna. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce metali, drewna, ceramiki, 

gruzu i innych przedmiotów. Materiały muszą być posegregowane, ułożone i zabezpieczone. 

 

Usunięcie starych stóp fundamentowych – stopy wykonane z betonu zbrojonego o 

wymiarach 15x15cm, założono zakotwienie 50cm w gruncie. Usunięcie należy wykonać 

poprzez odkopanie fundamentu, wyjęcie i załadowanie na środek transportowy wraz z 

wywiezieniem. Powstałe wykopy uzupełnić gruntem odłożonym oraz dowiezionym. 

Fundamenty te występują co około 2,5m, w bliskim sąsiedztwie istniejącego ogrodzenia. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
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7. Obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowe: 

 zgodnie z kosztorysem inwestorskim 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie 

pomiary dają wynik pozytywny. 

 

9. Warunki płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 9. 

 

9.1. Płaci się za: 

W przypadku umownego powykonawczego rozliczenia robót: 

· ustaloną ilość wykonanych jednostek obmiarowych danego rodzaju prac, 

· uporządkowanie stanowiska pracy. 

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę robót w kosztorysie ofertowym są 

ostateczne. Cena jednostkowa nie zawiera podatku VAT.  

 

W przypadku umownego ryczałtowego rozliczenia uznaje się cenę oferty. 

 

10. Przepisy związane. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące), 

2. Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych, 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych ITB, Warszawa 

2003, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

SST.02. 

ROBOTY REMONTOWE OGRODZENIA 

 

 

Kody CPV: 

45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

remontowych  ogrodzenia zewnętrznego Ośrodka Reprezentacyjnego MON.  

 

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 SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót remontowych. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

 wymiany uszkodzonych przęseł ogrodzenia 

 poprawieniu obsadzenia podmurówki 

 wypoziomowania ogrodzenia 

 wykonania zabezpieczenia z paneli 

 naprawę drutu kolczastego 

 dowóz gruntu z rozplantowaniem w wyznaczonych miejscach 

 dostawę i montaż furtki 

 demontaż i montaż nowego ogrodzenia na cieku 

 roboty porządkowe 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST.00. 

„Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia, ST i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. Materiały. 

Materiały użyte w trakcie robót przygotowawczych mają posiadać odpowiednie cechy 

zawarte w części opisowej dokumentacji. Na potwierdzenie tych cech wykonawca musi 

dostarczyć odpowiednie dokumenty. 
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3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. Do 

wykonania robót stosować narzędzia podstawowe przewidziane technologią robót. 

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 koparka kołowa/minikoparka; 

 taczki 

 samochody z ładownością umożliwiającą dowóz gruntu; 

 dostęp do energii elektrycznej z własnego agregatu prądotwórczego 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Przyjęto wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętne odległości oraz uśredniony 

transport pionowy. 

 

4.1. Transport materiału, może odbywać się dowolnymi samochodami, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. Użyte pojazdy poruszające się po drogach 

publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca 

powinien prowadzić roboty rozbiórkowe z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy 

pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca wykonywania 

robót demontażowych i porządkowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 

rozbiórkowych. 

 

Wymiana uszkodzonych paneli – panel taki należy wymienić na nowy poprzez odkręcenie 

zniszczonego oraz zamontowanie nowego za pomocą nowych śrub, łączniki w miarę 

możliwości do wykorzystania. Panele udostępni Inwestor. 

 

Uszkodzona/zarwana podmurówka – należy odkopać ręcznie (w miejscach to 

umożliwiających z wykorzystanie za pomocą koparki kołowej/minikoparki) zarwane 

podmurówki. Wyjąć lub jeżeli jest taka potrzeba odkuć. Podsypać oraz zagęścić grunt z 

dowozu. Zamontować w taki sposób aby zlikwidować szczelinę pomiędzy podmurówką a 

panelem. Obsypać gruntem i zniwelować w taki sposób, aby 10-15cm podmurówki 

znajdowało się pod gruntem. Należy maksymalnie wykorzystywać materiał istniejący, lecz w 

przypadku brak takiej możliwości wbudować nowy. 
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Przechylone ogrodzenie – ogrodzenie, na przechylonym od pionu odcinku, należy rozebrać 

w takim stopniu aby było możliwe powtórne wykorzystanie wszystkich nieuszkodzonych 

elementów: paneli, drutów, słupków z fundamentami, podmurówek. Po rozebraniu 

ogrodzenia i zostawienia samego słupka z fundamentem należy go obkopać, 

wypoziomować, podsypać gruntem z dowozu i zagęścić, tak aby słupki tworzyły stabilny 

element wsporczy. W newralgicznych miejscach należy zabezpieczyć w gruncie poprzez 

dodatkowe obetonowanie. Poziomowanie ogrodzenia należy wykonać w taki sposób, aby 

nie zmieniło to rozstawu osiowego między słupkami i zachowana została możliwość 

wykorzystania rozebranych elementów. W przypadku braku możliwości odzyskania 

podmurówki, zastosować nową. 

 

Ubytki w gruncie – ubytki w gruncie spowodowane podmywanie terenu lub działalnością 

zwierzyny należy uzupełnić gruntem z dowozu, zagęszczonego maksymalnie co 30cm.  

 

Zabezpieczenia z siatki – w przypadku odcinkowego braku podmurówki, ogrodzenie należy 

dodatkowo zabezpieczyć poprzez zamontowanie dodatkowej, ciętej na wymiar, siatki 

panelowej. Montaż należy wykonać tak, aby powstało szczelne zabezpieczenie ogrodzenia. 

Wysokość zabezpieczenia należy dobrać w ten sposób, aby znajdowało się co najmniej 

15cm poniżej poziomu terenu. W tym celu należy bezpośrednio pod panelem wykopać 

ręcznie odpowiedni rowek, odłożyć grunt na bok, zamontować zabezpieczenie i z powrotem 

zasypać. W przypadku istniejącej dużej przerwy między panelem a podłożem należy 

dodatkowo uzupełnić braki gruntem.  

 

Naprawa drutu kolczastego – naprawa polegać ma na usunięciu gałęzi zalegających na 

ogrodzeniu oraz „nastroszeniu” starego drutu. W przypadku braku  możliwości jego naprawy, 

należy wymienić na nowy. Należy uważać na ryzyko zranienia się pracownika. 

 

Dostawa i montaż nowej furtki - we wskazanym przez inwestora miejscu należy zamontować 

furtkę systemową. Furtka ma mieć wysokość nie mniejszą niż wysokość ogrodzenia. Od góry 

ma być zachowana ciągłość drutu kolczastego. Między spodem bramki a gruntem 

zachować odległość nie większą niż 50mm. 

Wsparcie furtki na słupkach 60x60mm. Wypełnienie z paneli zgrzewanych 5mm 

ocynkowanych i malowanych. Kolor furtki w kolorze istniejącego ogrodzenia. Szerokość 

skrzydła min. 1000mm.  

Furtka ma być zamykana na kłódkę co najmniej 5 klasy bezpieczeństwa i 3 klasy odporności 

na korozję lub na zamki co najmniej 5 klasy zabezpieczenia i minimum klasy D odporności na 

korozję. Inwestorowi należy dostarczyć minimum 3 komplety kluczy. Na kłódkę/zamek należy 

dostarczyć certyfikat poświadczający powyższe właściwości. 

 

Demontaż i montaż ogrodzenia nad ciekiem – ogrodzenie nad ciekiem wykonane z siatki na 

słupkach stalowych obetonowanych należy zdemontować. Następnie należy zamontować 

nowe ogrodzenie z siatki na słupkach betonowych. Siatka ocynkowana, gr. min. 3mm, 
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wymiar oczka maks. 60x60mm, wysokość min. 1,8m. Słupki z rur, gr. ścianki min. 2mm, średnica 

min. 42mm. Słupki należy zabetonować. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

 

7. Obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowe: 

 zgodnie z kosztorysem inwestorskim 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie 

pomiary dają wynik pozytywny. 

 

9. Warunki płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 9. 

 

9.1. Płaci się za: 

W przypadku umownego powykonawczego rozliczenia robót: 

· ustaloną ilość wykonanych jednostek obmiarowych danego rodzaju prac, 

· uporządkowanie stanowiska pracy. 

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę robót w kosztorysie ofertowym są 

ostateczne. Cena jednostkowa nie zawiera podatku VAT.  

 

W przypadku umownego ryczałtowego rozliczenia uznaje się cenę oferty. 

 

10. Przepisy związane. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące), 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Naprawa ogrodzenia zewnętrznego OR MON 

 

 

 

 

2. Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych, 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych ITB, Warszawa 

2003, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 


