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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

SST – 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych w ramach zadania pn. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ 
PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI BUDYNKU NA KLUB DZIECIĘCY”, 
zlokalizowanego na dz. nr ewId. 280/1, 280/2, 278/32, obręb Kroczewo, gmina Załuski, powiat 
płoński.  

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

− przygotowania terenu budowy, 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5. 
 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o 

odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i 
etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
 
5.3. Wykonywanie robót 

 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

− zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na 
budowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

− usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 7. 
 

6.2. Sprawdzenie jakości robot 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 

budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

 
6.3. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robot 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8. 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.9 . 
 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
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Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 
 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

− Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


