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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące przygotowania terenu (wykopy i płyta 
fundamentowa) dla posadowienia rozdzielni RG SN dla zadania: 
„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. 
Uzbrojenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Strefa S1-
3”. 

                                                                                                                                                                                                         
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 
− roboty ziemne, 
− wykopy szerokoprzestrzenne, 
− przemieszczenie mas ziemnych, 
− wykonanie podsypki Ŝwirowo-piaskowej, 
− wykonanie deskowań, 
− wykonanie płyty fundamentowej zbrojonej, 
− wykonanie obsypki Ŝwirowo-piaskowej, 
− wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchni gruntu. 
Całość robót wykonać z godnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
typowej stacji transformatorowej.  
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót 
(mechaniczne, w uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń 
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania 
(zasyp wykopów) naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na 
składowiskach tymczasowych zaleŜnie od zainwestowania terenu i 
obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, 
który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją techniczną. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

Ogóle wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania podsypki pod płytę fundamentową uŜywać piasku grubego 
lub Ŝwiru, do obsypki fundamentów uŜywać piasku grubego. 
Do wykonania płyty fundamentowej zastosować beton klasy B20 
zbrojony drutem fi 12 34GS. 
Wszystkie zakupione materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie 
InŜyniera. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą 
jakość robót: 
• giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych, 
• noŜyce elektromechaniczne do prętów, 
• prościarka automatyczna do prętów, 
• pompa do betonu na samochodzie, 
• wyciąg. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
• samochodu skrzyniowego, 
• samochodu samowyładowczego. 
Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu 
określającego połoŜenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się 
znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. W czasie wykonywania robót 
ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. JeŜeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie 
moŜe być ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewnić jego stały 
nadzór. 
 

5.2. Roboty zbrojeniowe 
Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-91/B-10042 a klasa i gatunek stali winien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Ciecie prętów wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
moŜe ulec zmianie. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem 
wiązałkowym. 
 



 

 

6 

5.3. Betonowanie. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez 
Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu. 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez 
zagłębień między ziarnami kruszywa. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
• sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu, 
• zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Na bieŜąco naleŜy kontrolować podsypkę pospółką według wytycznych 
projektowych. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz  podanymi powyŜej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Obmiaru robót naleŜy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i 
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane 
przez InŜyniera. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy 

 
 
 
 

 
 

 
 


