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1 OST 0 –  Kod CPV 45000000-7 - WYMAGANIA OGÓLNE  

2 SST 1 – Kod CPV 45111200 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 
ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW 
KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V  

3 SST 2 – Kod CPV 45262300 – BETONOWANIE - Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod 
45262350 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA  

4 SST 3 – Kod CPV 4523320-1 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

• Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, 

Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 

1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 

401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 

2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów 

według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

• Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 
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Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania 

zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 

• Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania 

zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 

energetyki, transportu i usług pocztowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POŁĄCZONA Z REMONTEM SCHODÓW TERENOWYCH DREWNIANO-ZIEMNYCH 
WEJŚCIOWYCH NA GÓRĘ ZAMKOWĄ" 

4 
 

 
 
 
 
 
WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych  związanych z przebudową  i rozbudową połączoną z remontem 
schodów terenowych drewniano-ziemnych wejściowych na Górę Zamkową. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

1.4.Określenia podstawowe: 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy 

Zamawiającym, Wykonawcą a Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami             
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne                              
z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

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

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45000000-7  
WYMAGANIA OGÓLNE 
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1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaż e Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. 

1.5.3. Zgodność robót ze specyfikacją techniczną. 
 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności                 
w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona                
w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków  w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze 

specyfikacją techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane  za 

wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. 
Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. Jeśli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to 

należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco 

na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi                

w zaakceptowanym przez Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu zaplecza i robót. 
Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, 
tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. 
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,            
że jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 

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. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 

• - zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami      
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

• - przekroczeniem norm hałasu, 
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• - możliwością powstania pożaru. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczane w czasie robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych                  
i magazynowych, w maszynach i pojazdach. 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 materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- materiału na środowisko. 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. W razie potrzeby uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 
pojazdów i ładunków. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, 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. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy był                              
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w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

 

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 odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych               
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich 
wykorzystania. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich 
akceptacji przez Zamawiającego. 
 
2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeżeli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów              

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co 
najmniej tydzień przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
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badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania oraz przepisami BHP. 

 
4. TRANSPORT 

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

wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi              
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca 
będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz               
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 

technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on 
również upoważniony  do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę 

lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych                        
w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż  
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. Pomiary             
i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury 
akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki Zamawiającemu. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, 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 PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji.  
 

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty należy 
przedstawić Zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót w formie istotnych informacji, 

• uwagi i zalecenia Zamawiającego 
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• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

• zgłoszenia i daty odbioru końcowego 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów 

budowli, 

• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika 
Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy 
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym.  Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Przedmiar robót: 
 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
 

7.2. Opracowanie przedmiaru winno składać się z : 
 

•   Karty tytułowej, 

• Spisu działów przedmiaru robót, 

• Tabeli przedmiaru robót. 
 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 
 

• Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 

• W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody 

grup, klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres zamawiającego 

• Datę opracowania 

7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 

w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W przypadku robót 



"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POŁĄCZONA Z REMONTEM SCHODÓW TERENOWYCH DREWNIANO-ZIEMNYCH 
WEJŚCIOWYCH NA GÓRĘ ZAMKOWĄ" 

11 
 

budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów naleŜy objąć dodatkowo podział całej 
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić 
odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 
 

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które 
są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istni ej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

 
7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
 

• Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 

• Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania 

• dla danej pozycji przedmiaru, 

• Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 

• Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 

• Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

 Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków                
w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi                                
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu 
przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

 

W zależności  od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy                                       
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z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 
nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową                
i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie wykonywania robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że  jakość robót w poszczególnych 
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej                          
i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 
sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

• Dziennik Budowy, 

• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

• karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 

8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny 
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy 
odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
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1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

robót ziemnych związanych z przebudową  i rozbudową połączoną z remontem schodów terenowych 
drewniano-ziemnych wejściowych na Górę Zamkową. 

 

1.2. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących 
robót budowlanych: 

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano               
w części ogólnej specyfikacji. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45111200 
ROBOTY W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
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Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów  
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów  
• transportu mas ziemnych. 
• Do zadania używać sprzętu o małych gabarytach nie powodującego zniszczeń w środowisku 

naturalnym. Inwestor zastrzega prawo akceptacji sprzętu. 
. 
4. TRANSPORT 

 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 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 Inspektora nadzoru. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
 Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu 
wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 
robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez 
nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi 
projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych 
rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a 
krawędzie wykopu 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 powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. Dodatkowo częstotliwość oraz zakres badań i 
pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica poniżej: 

 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 20 m 2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 
Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni 

wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 

punktach wątpliwych 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej z wyjątkiem przeprowadzenia odbioru częściowego 

robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy : 
 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania związanego                           
z przebudową  i rozbudową połączoną z remontem schodów terenowych drewniano-ziemnych 
wejściowych na Górę Zamkową. 
 
Zakres robót wymienionych w SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą:  

• przebudowa  i rozbudowa połączona z remontem schodów terenowych drewniano-ziemnych 
wejściowych na Górę Zamkową. 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - 
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla wymienionych robót stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 
tabela. 
 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie 27 33 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV – 45223300-9 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 
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Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
 

Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie 
b) czołowe 

1/3 1/1 1/2 1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm                                                  6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna   4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność   płaszczyzn   -   płaszczyzny   powinny   być   wzajemnie   równoległe,   boki   
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niż: 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości:     do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 
- w grubości:     do +1 mm lub do -1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
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c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
• dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
w szerokości:        +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości:        +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm 
i -2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 
mm. 
2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem stożkowym 
wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
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zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. Odbiór materiałów z  ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi  potwierdza  Inżynier 
wpisem  do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być 
urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Do zadania używać sprzętu o małych 
gabarytach nie powodującego zniszczeń w środowisku naturalnym. Inwestor zastrzega prawo 
akceptacji sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Uwaga: zalecany transport ręczny w bezpośrednim 
sąsiedztwie inwestycji 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
- powierzchnia wykonana w m2. 
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8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003     Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 


