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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY ZIEMNE I NIWELACJA TERENU 

CPV 45236000-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych i niwelacji terenu Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

ziemnych i niwelacji. 

2. MATERIAŁY (GRUNT) 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 

Ze względu na występujące nierówności terenu (odkłady ziemi) należy wykonać niwelację terenu. 

Grunt przeznaczony do wybrania powinien być przez wykonawcę wykorzystany w maksymalnym 

stopniu do wykonania nasypów. Przed przystąpieniem do robót ziemnych bezwzględnie należy 

usunąć warstwę humusu i złożyć go na odkład w obrębie placu budowy. Podczas realizacji robót 

ziemnych humus może zostać wykorzystany ponownie w całości jako podkład pod lub jako 

nawierzchnia skarp. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

a) odspajania i wydobywania gruntu (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki) 

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (spycharki, zgarniarki, równiarki) 

c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.) 
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4. TRANSPORT  

4.1. Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu, jego objętości, sposobu odspajania i załadunku, oraz do odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie 

może być podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez zamawiającego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonać niwelację terenu dla: 

a) terenu szkoły wzdłuż boku OP -ze względu na występujące odkłady ziemi po robotach 

budowlanych, należy wybrać i przemieścić część ziemi celem zniwelowania terenu i osiągnięcia 

założonej płaszczyzny  

b) ogrodzenia - przed przystąpieniem do robót związanych z wykonywaniem ogrodzenia wzdłuż 

całego ogrodzenia należy zniwelować teren o szer. po 1m z obu stron ścinając wypukłości i zasypując 

zagłębienia terenu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary 

a) pomiar pochylenia skarp - nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. 

b) pomiar równości skarp - nie powinny przekraczać 10cm. 

c) pomiar spadku powierzchni korpusu - spadek powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez 

pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3cm lub +1cm 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót ziemnych 

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3). Podstawą do odbioru są odpowiednie zapisy 

umowne -ryczałt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami 

zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - B - 02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN - B - 04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

BN - 77/8931 - 12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

OGRODZENIE TERENU 

CPV 45340000-2 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania w ramach budowy 

ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

wytycznych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi 

niezbędne uzgodnienia z użytkownikiem.  

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi . 

1.5.2 Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą— 

dokumentację geodezyjną (+szkice polowe),  

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi  

Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.  

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych, W SZCZGÓLNOŚCI DZIECI.  

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

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

ochrony środowiska naturalnego.  

1.5.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

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

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  
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1.5.10 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. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty 

do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej.  

Panel ogrodzeniowy:  

- panele ogrodzeniowe wysokości 1530 mm,  

- szerokości 2500 [mm] mocowane do słupków stalowych ocynkowanych,  

- średnica pręta pionowego 4 ÷5 mm,  

- cynkowanie, malowane lakierem proszkowo;  

- wszystkie elementy montażowe należy stosować systemowe. 

Słupek ogrodzeniowy, (ogrodzenie panelowe):  

-  wykonane z profilu zamkniętego 60x40x2 [mm],  

-  cynkowany, malowany lakierem proszkowo;  

-  zakończony zaślepką.  

Brama dwuskrzydłowa (panelowa) 

- Rama  bramy wykonana z  profilu  zamkniętego przekroju 60 x 40 mm  

- szerokość bramy wynosi  4,00 m, wysokość 1,60 m.  

- Słupki bramy wykonane  z profilu zamkniętego o przekroju 100x100 mm., zakończone zaślepką.   

- Wypełnienie przęseł bramy stanowi panel ogrodzeniowy 

- cynkowanie, malowane lakierem proszkowo;  

Charakterystyka podmurówki:  

- podmurówka z elementów betonowych prefabrykowanych 200/2500mm.  

Segment ogrodzeniowy 

- Rama segmentu wykonana z profilu  zamkniętego przekroju 40 x 20x 1,5 mm, 

- wypełnienie z profilu zamkniętego 20 x 20x 1,5 mm  

- szerokość segmentu wynosi 2,50 m, wysokość 1,20 m 

- cynkowane, malowane lakierem proszkowo;  

Słupy ogrodzenia (ogrodzenie segmentowe) 

- Wykonane  z profilu zamkniętego o przekroju 60 x 60 x 1,5 mm ocynkowanego ogniowo. 

- Zakończenie słupa – plastikowa zaślepka. 

- cynkowanie, malowane lakierem proszkowo;  

Brama dwuskrzydłowa 

- Rama bramy wykonana z  profilu  zamkniętego przekroju 40 x 20x 1,5 mm,  
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- wypełnienie z profilu zamkniętego 20 x 20x 1,5 mm , 

- szerokość bramy wynosi 4,0 m, wysokość 1,20 m 

- Słupki bramy wykonane z profilu zamkniętego o przekroju 100 x 100 x 1,5 mm  

- cynkowanie, malowane lakierem proszkowo;  

Furtka 

- Rama furtki wykonana z  profilu  zamkniętego przekroju 40 x 20x 1,5 mm,  

- wypełnienie z profilu zamkniętego 20 x 20x 1,5 mm , 

-  szerokość furtki wynosi 1,00 m, wysokość 1,20 m 

- Słupki furtki wykonane z profilu zamkniętego o przekroju 100 x 100 x 1,5 mm  

- cynkowanie, malowane lakierem proszkowo;  

Wyposażenie bram i furtek 

- zamek przemysłowy w obudowie aluminiowej i mechanizmem nierdzewnym,  

- klamki i szyldy nierdzewne,  

- wkładka cylindryczna. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i 

dotrzymaniu terminów umownych.  

4. TRANSPORTI SKŁADOWANIE 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Środki transportu wykorzystywane przez 

Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 

przepisów o ruchu drogowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należ y wytyczy tras ę ogrodzenia w terenie na 

podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inwestora.   

5.2. Warunki wykonania Robót 

Do podstawowych czynności objętych niniejszą ST przy wznoszeniu ogrodzenia należą:  

- wykonanie dołów pod słupki,   

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,  
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- ustawienie słupków,   

- montaż paneli i segmentów,   

- wykonanie bram i furtek.    

Bezpośrednio po zakończeniu prac montażowych należy sprawdzić powłokę antykorozyjną pod 

kątem ewentualnych rys, zadrapań oraz innych uszkodzeń powierzchni. W razie konieczności miejsca 

uszkodzeń lub inne pozbawione ochrony antykorozyjnej należy zabezpieczyć. 

6. KONTROLAJAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady  

Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  

a) zgodności z dokumentacją i przepisami,  

b) poprawnego montażu,  

c) kompletności wyposażenia.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie, o 

jakości (atesty) i przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji.  

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań 

materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości 

(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

d) poprawność ustawienia słupków,  

6.4. Pomiary pomontażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia  

a) wysokość ogrodzenia, 

b) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 

c) prawidłowość zamontowania paneli 

d) prawidłowość wykonania bramy i furki.  

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 

zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.  

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST 

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
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7. PRZEDMIARROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru  

Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z 

zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie).  

7.2. Zasady przedmiarowania  

Jednostka obmiarową ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości 

ogrodzenia.  

8. ODBIÓRROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.  

Odbiorowi robót podlegają:  

 wykonanie ogrodzenia panelowego,  

 wykonanie ogrodzenia segmentowego, 

 wykonanie bram i furtek,  

 zabezpieczenie antykorozyjne, 
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami 
Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
 

9. PODSTAWAPŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady  

Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja 

powykonawcza robót, 

 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,  

 dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,  

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jeśli konieczne,  

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

 uporządkowanie placu budowy po robotach  

 demontaż ogrodzenia panelowego wraz przetransportowaniem do miejsca inwestycji 

 oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 

robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2016r. poz. 290 z późn. zm.); 

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

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21) 

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

odbiorze,  

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 


