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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczących wyko-
nania i odbioru robót budowlanych w zakresie przebudowy fragmentu ogrodzenia, związanych z realizacją  
zadania Budowa ogrodzenia z bramami wjazdowymi oraz montaż kamer na działkach 13, 17/1,32, 38, 74/1, 
103 obręb 0003 Cisowa 
 

1.2 Zakres stosowania STWIORB 

 Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą budowy ogrodzenia oraz bram z siatki ocynkowanej i 
słupków metalowych oraz instalacji kamer. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbu-

dowę obiektu budowlanego. 
Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie budowy lub wykonywanie ro-

bót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik bu-

dowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiek-
tu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykony-
wania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za pro-
wadzoną budowę. 

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawi-
dłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumenta-
cją Projektową. 

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatko-
wych załączników. Wpisy wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepi-
sów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności 
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 
zagadnienia. 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 
STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – dokument określający warunki robót ob-

jętych zamówieniem.  
 

 

2 Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źró-

dła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laborato-
ryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowa-
nia, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 
postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych ma-
teriałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.2 Wymagania w stosunku do materiałów nałożone przez Ustawy i Rozporządzenia 

Wyrób budowlany nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europej-

ską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami pod-
stawowymi,  

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymiregułami sztuki bu-
dowlanej, albo 

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust.4 ( Ustawy z dnia 16.04.2004 r. ) znakiem budowlanym B 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą za-
chowane następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-
łów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do 
realizacji robót. 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 
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7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 póz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębny-

mi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-

ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych 

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte 
certyfikacją w pkt. poprzednim. 

W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów do-
starczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobowiązany 
jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uży-
cie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapła-
ceniem. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawcę. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań pro-
wadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmie-
niany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

2.7 Materiały, urządzenia i technologia równoważna 

Ilekroć w dokumentacji technicznej, STWiORB lub w przedmiarze jest podana nazwa własna materiału, nu-
mer katalogowy lub producent należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standard, wygląd 
i wymagania techniczne. Wszelkie materiały równorzędne akceptowane ( przed zakupem ) przez Inwestora i 
projektanta mogą zostać zastosowane. 

Jako równoważne uważa się materiały: 
1. Materiały konstrukcyjne – materiały o jednakowych właściwościach fizycznych: tej samej wytrzymałości , 

ciężarze, trwałości, , klasie ogniowej, pozwalające na zastosowanie projektowanych powłok wykańczających, 
posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

2. Akcesoria konstrukcyjne – spełniające wszystkie wymagania projektowe, zapewniające taką samą no-
śność, trwałość etc., nie zmieniające rozwiązań konstrukcyjnych, posiadające odpowiednie dokumenty dopusz-
czające do stosowania w budownictwie. 

3. Materiały wykończeniowe – materiały o zgodnym z przewidzianym w dokumentacji wyglądzie, rozmiarze, 
spełniającym te same funkcje, posiadające europejskie atesty dopuszczające do zastosowania w obiektach 
użyteczności publicznej, mające nie krótszą ( od podanych w projekcie ) gwarancję producenta i spełniające 
wymagania bhp i p.poż.. Wszystkie widoczne materiały wykończeniowe powinny zostać zaakceptowane przez 
inwestora, projektanta i użytkownika przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowa-
nie.  
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Urządzenia instalacyjne - urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od zakładanych 
gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające zbli-
żone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. 

4. Urządzenia instalacyjne – urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od zakładanych 
gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające zbli-
żone wymiary i ciężar pozwalające na ich zamontowanie w miejscach przewidzianych projektem oraz włączenia 
ich do instalacji zgonie z dokumentacją oraz mające nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie urządzenia insta-
lacyjne powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wy-
rażenia zgody na ich zastosowanie. 

5. Materiały instalacyjne – spełniające te same funkcje, posiadające wymiary zgodne z projektem, możliwe 
do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające nie krótszą gwarancje producenta, 
dopuszczone do zastosowania w Polsce 

6. Urządzenia elektryczne - urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od zakładanych 
gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające zbli-
żone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny zostać zaak-
ceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastoso-
wanie. 

7. Materiały elektryczne ( w tym oprawy oświetleniowe i źródła światła ) - spełniające te same funkcje, za-
pewniające uzyskanie parametrów oświetleniowych nie gorszych od osiągniętych w przyjętych obliczeniach 
oświetlenia, posiadające cechy umożliwiające zastosowanie w projektowanym ciągu technologicznym, o para-
metrach technicznych nie niższych od zaproponowanych w projekcie, posiadające nie krótszą gwarancje pro-
ducenta, koszty eksploatacji nie wyższe od materiałów przewidzianych w projekcie oraz dopuszczone do zasto-
sowania w Polsce. Wszystkie widoczne materiały elektryczne ( w tym lampy ) powinny zostać zaakceptowane 
przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

8. Urządzenia słaboprądowe - urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające parametry zgodne z 
przyjętymi w projekcie, posiadające nie krótsza od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowa-
nia w projektowanym systemie, posiadające zbliżone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. Wszyst-
kie urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach ogólnodostępnych powinny zostać zaakceptowane przez 
inwestora i projektanta ( także pod względem wyglądu )przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody 
na ich zastosowanie. 

9. Materiały słaboprądowe - spełniające te same funkcje, posiadające możliwe do zastosowania w projek-
towanym systemie posiadające nie krótszą gwarancje producenta, dopuszczone do zastosowania w Polsce. 
Wszystkie widoczne materiały instalacji słaboprądowej powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i pro-
jektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

10. Urządzenia mechaniczne  - urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótszą od zakłada-
nych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym obiekcie, posiadające zbliżone wy-
miary (i ciężar) pozwalające na ich zamontowanie w miejscach przewidzianych projektem oraz mające nie wyż-
sze koszty eksploatacji. Wszystkie urządzenia mechaniczne powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i 
projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

2.8 Słupki ogrodzeniowe 

Słupki ogrodzeniowe 50x50x5 mm  rozstawie ok. 2,20 m.  
Ogrodzenie wykonać ze stali ocynowanej  
 Słupki stalowe będą zabetonowane w stopach fundamentowych z betonu C20/25 o wymiarach 40x40cm na 
głębokość ok. 1,2m. 
Słupek fundamentowy zbrojony siatką 100x10 [cm] fi 6 oraz wygiętymi prętami fi 6, co 10 cm  Fundamenty 
izolować od gruntu izolacją bitumiczną., Otulina 50 mm. 

2.9 Przęsło ogrodzenia 

 Przęsło ogrodzenia wykonane z siatki ogrodzeniowej z drutu o gr. 3,1 mm (oczka 50x50) rozpiętej na ramie z 
kątownika stalowego. Całość oczyszczona z rdzy i malowana dwukrotnie farbą ftalową. Przęsło wykonać analo-
gicznie jak przęsła istniejące. 
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2.10 Brama rozwieralna 

Zaprojektowano bramę rozwieralną o szerokości ok. 6,0 m. 
Brama będzie otwierana ręcznie.  
Brama wykonana z profili min. 40x60x2 mm, wypełniona siatką pleciona o oczku 50x50 mm. Odległość po-

między pionową zewnętrzną krawędzią bramy  lub furtki a słupkiem na którym są zawieszone maks. 50mm. 
Maksymalny odstęp między dolną krawędzią bramy a podłożem 50 mm. 

Słupy na których będą montowane bramy są integralną częścią bramy. Szczegóły dotyczące wykonania fun-
damentów, przepustów, itp wg wytycznych producenta bramy. 

3 Betonowanie 

3.1 Składniki mieszanki betonowej. 

3.1.1 Cement-wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków).  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia do-

starczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspek-
tora nadzoru. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osob-
no w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

3.1.2 Kruszywo. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umoc-
nionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaga-
niami normy PN-B-06714.40. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych ba-
dań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy 

PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się kruszywo drobne (piasek i 

piasek łamany uszlachetniony) i grube (łamane), według PN-EN 12620:2004 i spełniające wymagania zawarte w 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

3.1.3 Woda zarobowa - wymagania i badania. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

3.1.4 Domieszki i dodatki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco - uplastyczniających, 
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- przyspieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 

3.2 Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni. 

Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej w projek-
cie.  

Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Średnica kruszywa nie może być większa niż 16 mm. Ewentualne do-

datki do betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane w ilościach i na warunkach podanych w 
Aprobatach Technicznych. 

Nie dopuszcza się stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w wa-
runkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli.  

Podane w Projekcie parametry betonu dotyczą wykonywania prac w naturalnych warunkach pogodowych. 
Wykonywanie prac w okresie niskich temperatur wiąże się z zaprojektowaniem odpowiedniej technologii wy-
konywania prac. 

 

3.3 Drewno na deskowania  

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościo-

wymi” i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000.Sklejka na desko-

wania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001:19 „Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania.” 
 

4 Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz termi-

nowość wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji i powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt nie gwarantujący na-

leżytego wykonania robót zostanie nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w do-
brym stanie technicznym. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów.  

Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu bu-
dowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

5 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas transportu materia-
łów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń od-nośnie obcią-
żeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 

Elementy ogrodzenia można przywozić dowolnym sprzętem przy zachowaniu przepisów dotyczących trans-
portu drogowego. 
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6 Wykonanie robót 

6.1 Wytyczenie ogrodzenia  

Ogrodzenie powinno być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

6.2 Słupki i siatka. 

Słupki ogrodzeniowe należy osadzić w deskowaniu o głębokości 120 cm i szerokości 40 x 40 cm. Po ułożeniu 
zbrojenia wykop należy wypełnić betonem. Następnie należy zamontować. 

6.3 Brama. 

Bramę montować do słupków po osiągnięciu ich obetonowania pełnej wytrzymałości.. Przy montażu za-
chować pion i poziom. Bramę montować zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi producenta. 

6.4 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać: 

- montaż ogrodzenia na słupkach stalowych osadzonych w gruncie, 
- montaż bramy. 

7 Kontrola jakości 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i badania 

materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi nor-
mami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania mate-
riałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Inspek-
tor Nadzoru. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych - Inwestora-
Zamawiającego. 

 

7.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru, pro-

gramu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp.,- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzial-

nych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system(sposób i procedurę) propo-
nowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowa-
ny sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
budowlanych, 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (atestów i aprobat technicznych) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

7.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy prze-

prowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro-

jektowej i STWIORB.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, normach i wytycz-

nych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świa-
dectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

7.3 Pobieranie próbek 
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. W innej sytuacji próbki 

pobierane są losowo. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru możliwość wzięcia udziału 
w pobieraniu próbek. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonaw-
cy na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy.  

 

7.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wyko-
nawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu po-
miaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

7.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

 

7.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia 

dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wyni-

kami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzo-
ru. 

 
7.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-

bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Natalia Stojak Biuro Architektoniczne 

Ul. Sikorskiego 3/34 
37-700 Przemyśl 

 
 

 

Budowa ogrodzenia z bramami wjazdowymi oraz montaż kamer na działkach  

13, 17/1,32, 38, 74/1, 103 obręb 0003 Cisowa 
Str. 10 

 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, bę-
dzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników badań dostarczo-
nych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i STWIORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.8 Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru jak i Projektanta i przedstawione im na 

każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
7.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpi-
sem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-

jęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Budowy do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Natalia Stojak Biuro Architektoniczne 

Ul. Sikorskiego 3/34 
37-700 Przemyśl 

 
 

 

Budowa ogrodzenia z bramami wjazdowymi oraz montaż kamer na działkach  

13, 17/1,32, 38, 74/1, 103 obręb 0003 Cisowa 
Str. 11 

 

 
7.8.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

7.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przed-
stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.9 Obmiar robót 

7.9.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli STWIORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB. 
 

7.9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.9.3. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWIORB. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwier-
dzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
Obmiar każdego elementu robót powinien być dokonany na budowie w mb (metrach bieżących)  wykonane-

go kompletnego ogrodzenia. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i ro-

bót . Odbiorowi podlega kompletne ogrodzenie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru  na podstawie wyników 
badań Wykonawcy i oględzin wykonanych konstrukcji. 
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8. Podstawa płatności 

8.1 Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

 

8.2Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej specy-
fikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

Płatność odbędzie się za całość /wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową i STWIORB / ogrodzenia.  

9. Przypisy związane 

9.1Normy  

PN-88/B-06250    Beton  zwykły. 
BN-72/8932-01    Budowle  drogowe i kolejowe.  Roboty  ziemne. 
PN-68/B-06050    Roboty  ziemne  budowlane.  Wykonania 
                              w  zakresie  wykonania i  badania  przy  odbiorze. 
PN-M-80026  Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-62054        Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania 
PN-M-82054-03  Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
BN-83/5032-02   Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

 
Instrukcje i Wytyczne producenta bram i ogrodzenia. 

 


