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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s�
wymagania dotycz�ce przygotowania terenu (wykopy i płyta fundamentowa) dla 
posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej dla zadania: „Budowa 
budynku inkubatora technologicznego realizowana w ramach Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego II etap wraz z niezb�dn� infrastruktur�
techniczn�” w miejscowo�ci Jasionka gm. Trzebownisko woj. Podkarpackie. 
                                                                                                                                                                      

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 obj�tych SST 
W zakres robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� wchodz�: 
− roboty ziemne, 
− wykopy szerokoprzestrzenne, 
− przemieszczenie mas ziemnych, 
− wykonanie podsypki �wirowo-piaskowej, 
− wykonanie deskowa�, 
− wykonanie płyty fundamentowej zbrojonej, 
− wykonanie obsypki �wirowo-piaskowej, 
− wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchni gruntu. 
Cało�	 robót wykona	 z godnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
typowej stacji transformatorowej.  
Wykopy nale�y wykona	 jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót 
(mechaniczne, w uzasadnionych przypadkach r�cznie) powinny by	
dostosowane do gł�boko�ci wykopu, danych geotechnicznych, ustale�
instytucji uzgadniaj�cych oraz posiadanego sprz�tu mechanicznego. 
Ziemi� z wykopów w ilo�ci przewidzianej do ponownego wykorzystania 
(zasyp wykopów) nale�y składowa	 wzdłu� wykopu lub na 
składowiskach tymczasowych zale�nie od zainwestowania terenu i 
obowi�zuj�cych warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, 
który nie b�dzie u�yty do zasypania, powinien by	 wywieziony przez 
Wykonawc�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe u�yte w niniejszej SST s� zgodne z 
obowi�zuj�cymi Polskimi Normami i Ogóln� Specyfikacj� techniczn�. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za 
zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

Ogóle wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania podsypki pod płyt� fundamentow� u�ywa	 piasku grubego 
lub �wiru, do obsypki fundamentów u�ywa	 piasku grubego. 
Do wykonania płyty fundamentowej zastosowa	 beton klasy B20 
zbrojony drutem fi 12 34GS. 
Wszystkie zakupione materiały, dla których normy PN i BN przewiduj�
posiadanie za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny by	 zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny by	 wyposa�one w takie dokumenty na �yczenie 
In�yniera. 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprz�tu itp. 
Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska	 akceptacj�
In�yniera. 
Liczba i wydajno�	 sprz�tu powinna gwarantowa	 wykonanie robót 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do robót winien wykaza	 si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cych maszyn i sprz�tu, gwarantuj�cych wła�ciw�
jako�	 robót: 
• gi�tarka mechaniczna do pr�tów zbrojeniowych, 
• no�yce elektromechaniczne do pr�tów, 
• pro�ciarka automatyczna do pr�tów, 
• pompa do betonu na samochodzie, 
• wyci�g. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków 
transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�	 wykonywanych 
robót. 
Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa	 prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. �rodki transportu 
Wykonawca przyst�puj�cy do robót powinien wykaza	 si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cych �rodków transportu: 
• samochodu skrzyniowego, 
• samochodu samowyładowczego. 
Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny by	
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny by	 prowadzone na podstawie projektu 
okre�laj�cego poło�enie instalacji i urz�dze� podziemnych, mog�cych si�
znale
	 w zasi�gu prowadzonych robót. W czasie wykonywania robót 
ziemnych miejsca niebezpieczne nale�y ogrodzi	 i umie�ci	 napisy 
ostrzegawcze. Je�eli teren, na którym wykonywane s� roboty ziemne nie 
mo�e by	 ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewni	 jego stały 
nadzór. 

5.2. Roboty zbrojeniowe 
Przygotowanie, monta� i odbiór zbrojenia powinien odpowiada	
wymaganiom normy PN-91/B-10042 a klasa i gatunek stali winien by	
zgodny z dokumentacj� projektow�. 
Pr�ty przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci	 z 
zendry, lu
nych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Dopuszcza si� prostowanie pr�tów za pomoc� kluczy, młotków, �cianek. 
Ciecie pr�tów wykonywa	 przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Ci�cia przeprowadza si� przy u�yciu mechanicznych no�y. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo�liwia	 jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton. Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania nie 
mo�e ulec zmianie. Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za	 drutem 
wi�załkowym. 
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5.3. Betonowanie. 
Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by	 stwierdzona przez 
Inspektora nadzoru prawidłowo�	 wykonania wszystkich robót 
poprzedzaj�cych. 
Roboty betoniarskie musz� by	 wykonane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa	 si� wył�cznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu. 
Wszystkie betonowe powierzchnie musz� by	 gładkie i równe, bez 
zagł�bie� mi�dzy ziarnami kruszywa. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z 
wymaganiami okre�lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej. W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci	 na: 
• sprawdzenie obszaru i gł�boko�ci wykopu, 
• zapewnienie stateczno�ci �cian wykopów, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zako�czeniu, 
• zag�szczenie zasypanego wykopu. 
Na bie��co nale�y kontrolowa	 podsypk� pospółk� według wytycznych 
projektowych. 
Kontrola jako�ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu 
zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz  podanymi powy�ej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem 

7. OBMIAR ROBÓT 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót obj�tych realizacj�
przedmiotowej inwestycji obmiar robót nie obowi�zuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płatno�	 zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczałtowej 
ceny umowy brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Polskie Normy 
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