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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „BUDOWA  

SLIPU DO WODOWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PRZY BRZEGOWEJ STACJI 

RATOWNICTWA W ŚWIBNIE” 

Zamawiający:   Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni 

   ul. Hryniewickiego 10  

   81-340 Gdynia 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji są roboty związane z budową  slipu do wodowania 

jednostek pływających przy brzegowej stacji ratownictwa w Świbnie 

W ramach projektowanego remontu wykonane zostaną następujące prace: 

 

1. Roboty rozbiórkowe 

• Rozbiórka istniejących umocnień 

• Wykonanie wykopu roboczego 

2. Roboty kafarowe 

· Pogrążenie stalowej ścianki szczelnej 

· Pogrążenie pali stalowych rurowych 

3. Roboty żelbetowe 

· Deskowanie i zbrojenie oczepu na ściance szczelnej, slipu i schodów 

· Betonowanie oczepu na ściance szczelnej, slipu i schodów 

· Uszczelnienie dylatacji 

4. Roboty umocnieniowe 

· Wykonanie umocnienia skarpy na styku z konstrukcją slipu 

5. Roboty wykończeniowe 

· Wyposażenie slipu w pachoły i odbojnice. 

· Montaż balustrad. 

· Montaż stojaka na sprzęt ratunkowy i drabinek 

· Wymiana masztu pod wiatromierz wraz z okablowaniem 

· Wyrównanie i utwardzenie terenu płytami drogowymi 

 

ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

ST-01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

ST-02 – ROBOTY KAFAROWE 

ST-03 – ROBOTY ŻELBETOWE 
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ST-04 – ROBOTY UMOCNIENIOWE 

ST-05 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych i 

należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.1. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Teren budowy znajduje się w mieście, zaplecze budowy należy lokalizować w uzgodnieniu 

z Inwestorem, w sposób bezkolizyjny z ciągami technologicznymi i pieszymi.  

 

1.4.1. Teren budowy 

Zamawiający, w terminie i w sposób określony w dokumentach umowy: 

a) przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i 

administracyjnymi, w tym zaplecze budowy, 

b) przekaże dziennik budowy oraz odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót, kopie decyzji pozwolenie na budowę oraz 

wszelkich uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego, umożliwiających prowadzenie robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.4.3. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie. 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
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· harmonogram robót i finansowania, uwzględniający uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby w 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 Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementów 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.5. 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 budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.4.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Koszty zachowania zgodności z wymienionymi wyżej przepisami są wliczone w cenę 

umowną. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku użyte do robót muszą być poświadczone przez 

odpowiednie urzędy jako bezpieczne dla środowiska. 

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

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

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, 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. 

 

1.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 
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Nie dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną a jej użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 

1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o 

źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 

robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 

dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane 

dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne 

tego materiału. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość, 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

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, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca może stosować tylko te wyroby i materiały, które posiadają odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracje zgodności. Certyfikat powinien zawierać zgodność z kryteriami 

technicznymi zawartymi w Polskich Normach, zgodność aprobat technicznych i właściwych 

przepisów oraz dokumentów technicznych. Deklaracja zgodności powinna być zgodna z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną. Każda partia materiałów dostarczona na budowę 

musi posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Wyroby i materiały produkowane przemysłowo muszą posiadać certyfikaty wydane przez 

producenta poparte wynikami badań przez niego. Każde wyroby i materiały dostarczone na 

budowę, które nie spełniają wymagań normowych będą nie dopuszczone do wbudowania.  

 

7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

7.1. Istotne dokumenty budowy 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy 

b) pozwolenie na budowę 

c) protokoły przekazania placu budowy 

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne 

e) instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 

f) protokoły odbioru robót 

g) dziennik budowy 

h) korespondencja dotycząca budowy 

i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

7.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

przygotowanym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar   robót    będzie    określać    faktyczny    zakres    wykonanych    robót    zgodnie   

z Dokumentacją  Projektową  i   Specyfikacją   Techniczną,   w   jednostkach   ustalonych  

w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru      

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub  

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

8.2 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 lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie  technicznym,  

w całym okresie trwania robót. 

 

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń umownych oraz ST roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny 

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

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych Komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. 

opisano przy odbiorze ostatecznym. 

 

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne 

c) dzienniki budowy i książki obmiarów 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST  

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

i) ustalenia technologiczne 

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 (końcowego). 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

9.3. Podstawa płatności 

Podstawa płatności wg zasad uzgodnionych w umowie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z pózn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pózn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  oznakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 175, poz. 2011). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

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 (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 
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ST-01 ROBOTY ROZBRIÓRKOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących robót 

rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. BUDOWA  SLIPU DO 

WODOWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PRZY BRZEGOWEJ STACJI RATOWNICTWA W 

ŚWIBNIE”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót rozbiórkowych istniejącego 

pomostu pływającego wraz z dojściem do pomostu. 

Zakres prac: 

1. Rozbiórka istniejących umocnień w miejscu planowanego slipu 

2. Oczyszczenie terenu.  

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały rozbiórkowe przekazać do utylizacji / skupów metali na złom lub w miarę 

możliwości wykorzystać w innych obiektach. Ocenę przydatności elementów do ponownego 

użycia dokona przedstawiciel Inwestora oraz Wykonawcy. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt do robót rozbiórkowych: 

Łomy, dźwignie 

Klucze maszynowe 

Dźwig  

Kilofy  
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Koparka 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Środki transportu: 

Samochody samowyładowcze 

Samochody skrzyniowe 

Ciągniki kołowe 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 

- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze), 

- zabezpieczyć pracowników ze sposobem wykonywania prac z ewentualnymi zagrożeniami, 

- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice). 

Zakres robót rozbiórkowych podany jest w Dokumentacji Projektowej. 

Ponadto wszystkie obiekty i urządzenia, znajdujące się w bezpośredniej bliskości 

rozbieranych elementów i nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości wykonania robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej ST. 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu: 

•   kompletności wykonanych robót rozbiórkowych; 

•   ilości oraz miejsca składowania i transportu materiałów rozbiórkowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową jest: 

• rozbiórka umocnienia skarpy – m2 
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• wykopy robocze pod projektowany slip– m3. 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Inwestora i 

wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego 

upoważnienia Inwestora nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Odbioru robót dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodności wykonania prac z 

dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 

zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych 

zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 

169, poz. 1650), 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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ST-02 ROBOTY KAFAROWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących robót 

kafarowych, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. BUDOWA  SLIPU DO 

WODOWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PRZY BRZEGOWEJ STACJI RATOWNICTWA W 

ŚWIBNIE. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót kafarowych związanych z 

modernizacją umocnienia brzegu i budową slipu na torze regatowym poprzez zabezpieczenie 

konstrukcją oporową. 

Zakres prac: 

1. Pogrążenie stalowej ścianki szczelnej. 

2. Pogrążanie stalowych pali rurowych 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Ściankę szczelną wykonać z grodzic PU12. 

Długość grodzic 7m  

Stal  S240GP. 

Pale rurowe z rur o średnicy 219,4/10 mm 

Zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 

12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 

10249-2:2000, 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 
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Roboty związane z pogrążaniem elementów ścianek szczelnych i pali rurowych powinny być 

wykonywane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Przy 

doborze sprzętu należy kierować się postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Sprzęt do robót: 

Wibromłot 

Dźwig samojezdny 

 

Zabrania się stosowania kafarów spalinowych ze względu na ochronę środowiska. 

Należy dobrać taki sprzęt do pogrążania, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia budowli 

sąsiadujących z placem budowy i instalacji podziemnych. Wykonawca na życzenie Nadzoru 

przedstawi charakterystykę sprzętu przeznaczonego do wykonania robót.  

Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii 

instalacji ścianki, mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu koparek, 

dźwigów itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą 

jakość prowadzonych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami 

dotyczącymi użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować 

prowadzenie robót z odpowiednią wydajnością zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Środki transportu: 

Samochody samowyładowcze 

Samochody skrzyniowe 

Ciągniki kołowe 

 

Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Dobór środków transportu należy do 

Wykonawcy i zależy od wymagań konkretnego projektu. Przewożone materiały należy 

rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

przesunięciem.  
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Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic, zwłaszcza profili płaskich, 

jest częstą przyczyną trudności podczas zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub 

składowanie może być także przyczyną zniszczenia wstępnej powłoki grodzic. Podczas 

ustawiania grodzic zaleca się zapewnienie bezpiecznego dostępu robotnikom prowadzącym 

podstawę grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wcześniej zagłębionej. 

Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy należy wykonywać w sposób 

niepowodujący znacznych ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok 

ochronnych. W przypadku poziomego ułożenia brusów podczas transportu należy zapewnić 

podparcie w co najmniej w dwóch punktach, a podczas ułożenia pionowego, dopuszcza się 

jeden punkt zaczepienia. 

Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania 

określonych przez producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób 

umożliwiający ich łatwe podnoszenie w kolejności ich wykorzystania.  

Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo 

oznakować.  

Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich należy przeprowadzać z największą 

ostrożnością w celu uniknięcia odkształceń brusów.  

Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki 

między każdą grodzicą w stosie.  

W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy 

przyjmowaniu liczby i miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność 

pojedynczego brusa.  

 
  

Rysunek 1. Szakla zwalnianie z powierzchni terenu 

 

Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania 

jak szakle, przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności 

zamków. Ochrona zamków nie jest wymagana, jeżeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje 

się niemetalowe zawiesia płaskie. W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli 

zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne działanie należy sprawdzić przed użyciem. 
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Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność cierną może ulec zwolnieniu w sposób 

nieoczekiwany, dlatego też nie należy go stosować do przemieszczania brusów jeżeli nie są 

zapewnione dodatkowe środki bezpieczeństwa. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót kafarowych musi być zgodne z Dokumentacją 

Projektową,  Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W ramach realizacji inwestycji projektuje się prace kafarowe związane z: 

- pogrążeniem ścianki szczelnej np. PU12o dł. 7,0 m. Długość odcinak ścianek wynosi około 

25  m.b. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

kafarowych. 

Roboty związane z wykonaniem ścianki szczelnej wykonać zgodnie z Dokumentacją 

projektową. Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się, aby dostępne były 

następujące dane uzupełniające: 

- porównywalne doświadczenia z robót przeprowadzonych na terenach przyległych lub z 

robót podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach; 

- stan istniejących budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach przyległych 

wraz z określeniem rodzaju i głębokości posadowienia; 

- dane dotyczące niesprzyjających warunków pogodowych (np. silne wiatry i ich 

częstotliwość); 

- silne przemarzanie gruntu wówczas, gdy może prowadzić do przekroczenia naprężeń w 

elementach ścianki szczelnej. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie ustaleń Dokumentacji Projektowej przed 

rozpoczęciem robót i opracowanie ogólnych wytycznych postępowania (np. w przypadku 

natrafienia w gruncie na przeszkody). Opracowania Wykonawcy podlegają przedłożeniu i 

zatwierdzeniu przez Nadzór. 

 

Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo i założoną wydajność prowadzonych robót. Przygotowanie i 

wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno odbywać się zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 

- wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie; 

- wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych i 

startowych; 

- ewentualne spawanie i cięcie grodzic zgodnie z Polską Normą oraz odpowiednią ST. 
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Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne urządzenia 

pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane są 

rozparte wkładkami drewnianymi i ściągnięte śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu 

utrzymania należytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki. Podczas 

pogrążania grodzic w grunt żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie ochronne, które 

zabezpieczają przed wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka.  

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych 

Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej 

dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie 

podziemne, należy niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać 

Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia 

dalszego trybu postępowania. 

 

Pogrążanie grodzic 

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej metoda zagłębiania grodzic, sprzęt i metoda 

wspomagania zagłębiania nie zostały jednoznacznie określone, należy je dobrać na 

podstawie doświadczeń uzyskanych w porównywalnych warunkach. Jeżeli nie istnieją 

porównywalne doświadczenia lub są one niewystarczające, zaleca się przeprowadzenie 

próbnego pogrążania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonych próbnych pogrążeń 

grodzic mogą być wykorzystane do zwiększenia efektywności zagłębiania grodzic oraz 

potwierdzenia poprawności wyboru profilu grodzicy. Próbne pogrążania mogą także wskazać 

na konieczność wspomagania zagłębiania. 

Jeżeli natrafimy na trudne warunki gruntowe i wystąpią trudności z pogrążeniem niektórych 

grodzic na żądaną głębokość, to te wystające grodzice mogą być pogrążone później przy 

użyciu mocniejszych urządzeń. Jeżeli natomiast trudność w pogrążeniu wystającej grodzicy 

jest wynikiem odchylania się sąsiadujących grodzic w osi ścianki w przeciwnych kierunkach to 

należy rozważyć wyrwanie tej i sąsiadujących grodzic i ponowne ich pogrążenie ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na ich pionowość. 

Należy dobrać taką metodę pogrążania, która nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z 

placem budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 

 

Wykonanie robót 

Grodzice można instalować w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami 

łączy się na terenie budowy przed instalacją - zwykle w pewnej odległości od miejsca 

pogrążania w gruncie. Jeśli grodzice nie były dostarczone jako sparowane z zaciśniętymi 

zamkami przed wbiciem zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć lub zespawać, aby 

uniemożliwić ich rozłączenie w czasie pogrążania. Nowo wyprodukowane grodzice mogą być 
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dostarczone przez producenta jako sparowane z zaciśniętymi zamkami. Sparowane grodzice 

przywożone są w miejsce pogrążania i podnoszone jako całość.  

Ścianką stalową można przebić się przez kłody drewniane w gruncie, przez żwiry i pospółki, a 

nawet przez gruzowiska i słabe betony. 

W przypadku gdy osie ścianki w rzucie pionowym się przecinają pogrążanie grodzic 

rozpoczyna się od narożnika. Narożne grodzice zespawane ze sobą (zalecenia dotyczące 

spawania grodzic wg Polskiej Normy), pogrąża się bardzo starannie na taką głębokość, aby 

były należycie umocowane w gruncie.  

Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w 

formie dużych głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, np.: 

a) rozerwanie blachy ścianki między zamkami; 

b) zgniecenie dolnego końca ścianki. 

Można zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia przez wzmocnienie podstawy pala. 

Uszkodzenie te dadzą się łatwo wyczuć podczas pogrążania. Oznaką tego jest dalsze powolne 

zagłębianie się grodzicy oraz to, że podczas uderzeń młot odskakuje.  

 

Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pogrążania 

W trakcie pogrążania grodzic występuje pomiędzy grodzicą pogrążaną, a już pogrążoną w 

gruncie tarcie w zamkach. Jeżeli siły tarcia w zamkach są bardzo duże to w trakcie pogrążania 

może uwidocznić się jedno lub więcej wymienionych poniżej zjawisk.  

Pochylanie się grodzic w osi ścianki. Tarcie w zamku powoduje mimośrodowe działanie siły 

na grodzicę. Problem ten można rozwiązać w jeden z poniższych sposobów: 

- przemieszczenie osi uderzenia młota lub wibromłota, 

- zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku (zmniejszenie to może być osiągnięte różnymi 

środkami smarującymi; można też podjąć zabiegi utrudniające dostanie się gruntu do 

zamków), 

- pogrążanie grodzic z prowadzeniem, 

- pogrążanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzącej, 

- przyłożenie siły przyciągającej lub odpychającej. 

Wciąganie w grunt poprzednio pogrążonej grodzicy. W trakcie pogrążania grodzic, w 

zamkach może występować tak duże tarcie, że wraz z pogrążanymi grodzicami wciągane są 

w głąb gruntu poprzednio wbite elementy. Przeciwdziałać temu można przez: 

- zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie 

pionowości pogrążanych grodzic, 

- spawanie ze sobą zamków już pogrążonych grodzic, 

- zastosowanie specjalnych przenośnych szczęk zamocowanych na głowicach już 

pogrążonych grodzic, których zadaniem jest niedopuszczenie do wciągania w grunt 

grodzic już pogrążonych. 

Rozgrzewanie się zamków grodzic do bardzo wysokich temperatur. W skutek dużego tarcia w 

zamkach może dojść do rozgrzania ich do temperatury, w której stal staje się plastyczna, co 

może doprowadzić do wysprzęgnięcia się zamków. Przeciwdziałać temu można przez: 
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- zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie 

pionowości pogrążanych grodzic, 

- pogrążanie grodzic etapami, tak aby miały one czas na oddanie ciepła. 

 

Ramy prowadzące 

Jeżeli bardzo ważnym aspektem jest estetyka i szczelność ścianki szczelnej z grodzic 

wymagana jest zwykle duża dokładność pogrążania. Dla jej uzyskania zaleca się, aby przed 

przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać urządzenia pomocnicze: ramy prowadzące 

jednopoziomowe lub dwupoziomowe drewniane lub z belek stalowych. Drewniane ramy 

prowadzące są rozparte wkładkami drewnianymi i ściągnięte śrubami.  

 

  

Wpływ technologii pogrążania na otoczenie 

Drgania od uderzeń młotów i wibratorów są najczęściej znaczne i mogą rozchodzić się na 

stosunkowo duże odległości. Drgania z ośrodka gruntowego są przekazywane również na 

sąsiadujące z placem budowy obiekty. Drgania te mogą powodować uszkodzenia obiektów 

podatnych. Należy zachować specjalną ostrożność, jeżeli takie budynki posadowione są na 

luźnych piaskach, zwłaszcza jeżeli są one nawodnione: piaski te są bowiem narażone na 

nagłe osiadania wywołane drganiami w gruncie. 

Pogrążanie z użyciem wibromłotów powoduje zwykle w otaczającym podłożu gruntowym 

większe drgania niż występujące przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych  

wibromłotów o dużej częstotliwości drgań, w sposób znaczący może zredukować 

niekorzystny wpływ drgań na otaczające podłoże i budynki. 

Tam gdzie hałas lub drgania podlegają ograniczeniu, rozwiązaniem może stać się metoda 

statycznego wciskania grodzic. 

 

Tolerancje wykonania. 

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki 

szczelnej z grodzic stalowych wynoszą:  

 położenie głowic grodzic według planu pogrążania (w kierunku prostopadłym do osi 

ścianki:  

- na lądzie: e ≤  75mm; 

- na wodzie: e ≤  100mm; 

 pochylenie grodzic od pionu: 

- na lądzie: i ≤  imax  = 1% (0,01m/m); 

- na wodzie: i ≤  imax  = 1,5% (0,015m/m); 

Odchylenie grodzic od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na 

pogrążanie, pod warunkiem, że żadne ścisłe kryteria nie zostały określone np. w odniesieniu 

do szczelności. Nie dopuszcza się natomiast możliwości rozejścia się zamków. 
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Otwory odwadniające należy wykonać w co drugiej grodzicy ścianki stalowej, w ramieniu 

(ukośnym elemencie) profilu ścianki, w kształcie prostokątów o szerokości 15 mm i 

wysokości 150 mm. Odległość pomiędzy otworami w świetle wynosi 150 mm. Rzędna spodu 

dolnego otworu wynosi +31,78 m n.p.m. Odległość pionowego rzędu otworów od 

odwodnego grzbietu grodzicy powinna wynosić ok. 1/4 wysokości grodzicy ścianki szczelnej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości wykonania ścianek szczelnych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normach PN-EN 12063:2001 i PN-

89/S-10050, oraz niniejszej ST. 

Zakres kontroli i badań: 

Materiały 

Materiały stosowane do wykonania pali podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 

podanymi w niniejszej ST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny 

uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawstwo ścianek szczelnych 

Wykonanie    ścianek  szczelnych  i  montaż  elementów  dodatkowych  podlega  kontroli  

zgodnie  z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, normie PN-EN 12063:2001 

oraz niniejszej ST. W  zakresie  konstrukcji  dodatkowych  dopuszczalne  odchyłki  

wymiarowe  powinny  odpowiadać wymaganiom  PN oraz  warunkom  podanym  w niniejszej 

ST.  

Kontrole przed wykonywaniem ścianek szczelnych:  

- kontrola przygotowania terenu robót,  

- kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sąsiednich budowli i instalacji,  

- kontrole  prac  geodezyjnych  w  zakresie  wyznaczenia  osi  ścianek  szczelnych  oraz  

punktów charakterystycznych,  

- kontrola sposobu transportu i magazynowania  elementów ścianek szczelnych.  

Kontrole podczas próbnego zagłębiania elementów ścianki szczelnej:  

- kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz 

właściwego  

- doboru urządzeń do zakresu planowanych robót,  

-  kontrola  gruntu  w  zakresie  zgodności  z  założeniami  projektowymi  (na  podstawie  

pomiaru  wpędu grodzic),  

- kontrola  sposobu  zagłębiania  grodzic  w  zakresie  wpływu  na  sąsiednie  budowle  i  

instalacje  (m.in. pomiar drgań),  

- kontrola  sposobu  zagłębiania  grodzic  w  zakresie  możliwości  uzyskania  założeń  

projektowych odnośnie osiągnięcia zakładanego poziomu podstawy grodzic,  
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- kontrola  sposobu  zagłębiania  grodzic  w  zakresie  możliwości  uzyskania  założeń  

projektowych odnośnie  osiągnięcia  zakładanej  nośności  pionowej  ścianki  przez  

pomiar  wpędu  grodzic  oraz wykonanie próbnego obciążenia,  

- kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu próbnego zagłębiania, w 

zakresie powstania  uszkodzeń  lub  możliwości  powstania  uszkodzeń  w  trakcie  

zagłębiania  większej  ilości grodzic (m.in. pomiar drgań).  

Kontrole podczas zagłębiania ścianek szczelnych:  

- kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz 

właściwego doboru urządzeń do zakresu planowanych robót,  

-  kontrola  gruntu  w  zakresie  zgodności  z  założeniami  projektowymi  (na  podstawie  

pomiaru  wpędu kilku grodzic),  

- kontrola  sposobu  zagłębiania  grodzic  w  zakresie  wpływu  na  sąsiednie  budowle  i  

instalacje  (m.in. pomiar drgań),  

- kontrola  sposobu  zagłębiania    grodzic  w  zakresie  uzyskania  założeń  projektowych  

odnośnie osiągnięcia zakładanego poziomu ich podstawy,  

- kontrola kolejności wykonania  ścianek szczelnych zgodnie z harmonogramem,  

- kontrola wykonania i zamocowania elementów prowadzących,  

- kontrola pionowości zagłębiania elementów ścianki szczelnej, 

- kontrola wykonania elementów dodatkowych zgodnie z dokumentacją projektową,  

- kontrola  ścianki  szczelnej  w  zakresie  dokładności  wykonania  w  odniesieniu  do  

dopuszczalnych odchyłek,  

- kontrola  sąsiednich  budowli  i  instalacji,  w  trakcie  i  po  wykonaniu  zagłębiania  

elementów  ścianki szczelnej, w zakresie powstania uszkodzeń spowodowanych 

zagłębianiem. 

Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest przez 

Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową jest: 

• 1 m  pogrążonej ścianki szczelnej 

• 1 szt. wykonanego pala 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Inwestora i 

wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego 

upoważnienia Inwestora nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 
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Odbioru robót dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodności wykonania prac z 

dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną. 

Odbioru robót dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodności wykonania prac z 

dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną. 

Ścianki  szczelne  jako  konstrukcje  docelowe  uznaje  sie  za  wykonane  zgodnie  z  

dokumentacją projektową,  niniejszą  ST  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,    jeżeli  

wszystkie  pomiary  i  badania  z zachowaniem  tolerancji  podanych  w  dokumentacji  

projektowej, przywołanych  normach  oraz niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

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

przy odbiorze. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 996:1998 Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: 

Palowanie i grodze 

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania 

podłoża gruntowego 
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ST-03 ROBOTY ŻELBETOWE 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. 

„BUDOWA  SLIPU DO WODOWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PRZY BRZEGOWEJ STACJI 

RATOWNICTWA W ŚWIBNIE”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót żelbetowych związanych z 

wykonaniem oczepu żelbetowego na stalowej ściance szczelnej. 

 

Zakres prac: 

1.  Deskowanie i zbrojenie oczepu na ściance szczelnej, slipu i schodów. 

2.  Betonowanie oczepu, slipu i schodów. 

3.  Uszczelnienie dylatacji. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Beton 

Beton klasy C35/45, o klasach ekspozycji XD3 oraz XF4 zgodnie z wymogami normy PN-EN 

206-1:2003 oraz norm związanych. Stosować kruszywo odporne na zamrażanie zgodnie z 

zaleceniami normy EN 12620:2000. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony tak, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 

mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego 

ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

 

2.2. Stal zbrojeniowa 

Asortyment stali zbrojeniowej 
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Zbrojenie oczepu wykonać przy użyciu prętów zbrojeniowych Ф 16 mm oraz siatek 

zbrojeniowych zgrzewanych Ф12 mm o oczku 150x150mm. Klasa stali zbrojeniowej A, 

gatunek BSt500S. Dopuszcza się stosowanie innych gatunków stali pod warunkiem, że 

parametry mechaniczne i technologiczne materiału nie będą gorsze od wymienionych 

poniżej. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10080. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 

mają być podane: 

-  nazwa wytwórcy, 

-  oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 10080, 

-  numer wytopu lub numer partii, 

-  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 

-  masa partii, 

-  rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 

 (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania 

ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 

wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
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szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 

powinny być sprawne oraz posiadać fabryczna gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt 

powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 

urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 

powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu: 

Samochody samowyładowcze 

Samochody skrzyniowe 

Ciągniki kołowe 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

±3% - przy dozowaniu cementu, wody i kruszywa, 

±5% - przy dozowaniu dodatków w ilościach <5% w stosunku do masy cementu. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 

najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 

minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompy do betonu lub pojemniki o 

konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. 

Przy stosowaniu pomp wymaga się, sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 

przy wylocie. 
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych 

stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20- 30 s., po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s. 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak. aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W 

przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 

zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 

konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 

nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

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

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 

dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy" powinny być, chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
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Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu. 

 

5.6. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 

podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 

tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 

ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy 

wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Dylatacje oczepu o szer. 20 mm zabezpieczyć przy użyciu trwale elastycznego 

poliuretanowego materiału uszczelniającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości robót żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostki obmiaru robót: 

1. Zbrojenie konstrukcji oczepu  - 1 tona 

2. Betonowanie konstrukcji oczepu  - 1 m3 

3. Dylatacje  - 1 mb 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Odbioru robót dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodności 

wykonania prac z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-3264/2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-88/B-06714 Kruszywa mineralne - badania 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane, woda do betonu i zapraw 

PN-88/B-30030 Cement klasyfikacja 

PN-86/B-01300 Cement termiczny i określenie 

BN-88/6731-08 Cement transport i przechowywanie 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 

PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

EN 196-2/1994=PN-EN196-2:1996 Metody badania cementu, Analiza chemiczna cementu, 

EN 197-1/2000=PN-EN197-1:2000 Cement - cześć 1: skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku, 

EN 206-1/2000=PN-EN206-1:2003 Beton część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność, 

EN 933-1/1997=PN-EN933-:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

składu ziarnowego - Metoda przesiewania 

EN 934-2/2001=PN-EN934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - część 2: 

Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

EN 1097-3/1998=PN-EN12097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw - Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

EN 1097-6/2000=PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw –część 6: oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
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EN 12350-1/1999=PN-EN12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie 

próbek 

EN 12350-2/1999=PN-EN12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie 

konsystencji metodą opadu stożka 

EN 12350-3/1999=PN-EN12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie 

konsystencji metodą Vebe 

EN 12350-4/1999=PN-EN12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie 
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ST-04 ROBOTY UMOCNIENIOWE 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „BUDOWA  

SLIPU DO WODOWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PRZY BRZEGOWEJ STACJI 

RATOWNICTWA W ŚWIBNIE”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót umocnieniowych 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zakres prac: 

1. Wykonanie narzutu z kamienia łamanego na  skarpie 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne 

 

2. MATERIAŁY 

Jako materiał do wykonania umocnienia  wokół konstrukcji slipu należy użyć kamień 

pochodzący z rozbiórki umocnienia na którym wybudowano slip.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu: 

Samochody skrzyniowe 

Koparka 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót umocnieniowych musi być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Skarpę przewiduje się wzmocnić narzutem z kamienia łamanego pochodzącego z rozbiórki 

umocnienia w miejscu wybudowania slipu. 

Kamienie należy wbudowywać warstwami o grubościach umożliwiających jego klinowanie. 

Kamienie należy układać jak najściślej względem siebie, pozwoli to uzyskać największy ciężar 

objętościowy gotowego narzutu. Powierzchnię narzutu wyrównać do sąsiadującej 

powierzchni 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- jakości ułożenia narzutu kamiennego, a szczególnie geometrii wykonanej konstrukcji 

(pochylenia, rzędne, ścisłość ułożenia kamieni względem siebie, stopień wypełnienia 

przestrzeni między kamieniami itp.) 

- porowatość narzutu nie może być większa niż 0,2 

- miejsce wbudowania narzutu musi być zgodne z dokumentacją projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostki obmiaru robót: 

Wykonanie narzutu kamiennego – 1 m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i 

ubezpieczeniowych.  

2.   BN-67/67414 Sposoby zabezpieczenia kamienia podczas transportu.  

3.   PN-B-11210 Kamień łamany 
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ST-05 – ROBOTY MONTAŻOWO-WYKOŃCZENIOWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Modernizacji umocnień brzegu z budową slipu na torze regatowym w Brdyujściu w 

Bydgoszczy”. 

 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych w związku z 

odtworzeniem skarpy wydmy. 

Zakres prac: 

1. Montaż polimerowych belek odbojowych. 

2. Montaż pachołów cumowniczych. 

3. Montaż barierek. 

4. Montaż stojaka na sprzęt ratunkowy 

5. Montaż drabinek wyjściowych 

6. Wymiana słupa wiatromierza 

7. Utwardzenie i wyrównanie terenu płytami drogowymi i kamieniem pochodzącym z 

rozbiórki umocnienia 

8. Montaż zblocza linowego na fundamencie  

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać 

odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu: 

Samochody skrzyniowe 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przy oczepie umożliwione będzie cumowanie jednostek pływających, poprzez trzy pachołki 

cumownicze na stronę. Dodatkowo oczepy zabezpieczone będą odbojnicami polimerowymi 

0,2x0,2 m – mocowane skośnie  

W celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników na nadwodnej części oczepu) 

zainstalowana zostanie barierka wys. 1,10 m wykonana z profili stalowych ze stali 

nierdzewnej. Barierkę należy mocować do oczepu za pomocą 4 kotew wklejanych M12 z 

użyciem żywicy iniekcyjnej. 

Oczep będzie ponadto wyposażony w stojak na sprzęt ratunkowy oraz drabinki wyłazowe. 

W bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji slipu znajduje się maszt wiatromierza przewidziany 

do wymiany na nowy. W ramach wymiany przewiduje się korektę lokalizacji masztu. 

Szczegółowa lokalizacja masztu ustalona zostanie z ratownikami BSR w trakcie wykonywania 

robót (ustawienie optymalne masztu względem otwartej przestrzeni), na mszcie 

zamontowane zostanie ponadto gniazdo siłowe oraz oprawa oświetleniowa. 

W ramach prac przewiduje się również częściowe utwardzenie terenu bezpośrednio przed 

slipem oraz wykonanie żelbetowego fundamentu pod zblocze ułatwiającego manewr 

wyciągania łodzi ratowniczej SAR. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości materiałów: 

Przedmiotem kontroli jest jakość i parametry materiałów użytych do wbudowania 
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Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi  

w: 

- certyfikatach i deklaracjach zgodności dostarczonych materiałów 

- normach związanych 

- dokumentacji projektowej 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenia wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

- z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości  

i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodności z dokumentacją.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Jednostki obmiaru robót: 

1. Montaż belek odbojowych – 1 m. 

2. Montaż pachołów cumowniczych – 1 szt. 

3. Montaż barierek – 1 m. 

4. Montaż drabinek- 1 szt 

5. Montaż stojaka na sprzęt ratunkowy- 1 kpl 

6. Montaż masztu pod wiatromierz wraz z wyposażeniem - 1 kpl 

7. Wykonanie fundamentu pod zblocze- 1 kpl 

8. Utwardzenie i wyrównanie terenu przed slipem- 1m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: Warunki Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I 

PN-EN 10020:2003  Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  

PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
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PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  

PN-EN  10056-2:1998  Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali 

konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.  

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne 

ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.  

PN-EN  759:2000  Spawalnictwo,  materiały  dodatkowe  do  spawania.  Warunki  techniczne  

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 

znakowanie.  

PN-91/M-69430  Spawalnictwo.  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania  

stali.  Ogólne wymagania i badania.  

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 

spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.  

10.2. Inne dokumenty:  

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881),  

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 

126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627. 

 


