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A. WARUNKI OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem o nazwie:  
Zagospodarowanie Terenu Parku przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce. 
Uwaga: 
Roboty należy prowadzić poza okresem zimowym. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić to w ofercie 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
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 Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych obiektów i 
rodzajów robót. 
Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu” i 
uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
1.4. Kody CPV 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
1.5. Określenia podstawowe 
Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie, 
zatwierdzająca ewentualnie korygująca je  
Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji budowy z projektem, 
sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w 
Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzeni wszystkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.  
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, 
rurociąg itp. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z termo modernizacją budynku 
Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inwestora. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zagospodarowanie i ochronę placu budowy. 
1.6.2. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1 
1.6.3. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentacji. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę 
wygrywającego przetarg. 
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji 
Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej 
powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do 
zatwierdzenia. 
1.6.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 
stanowią część Kontraktu, a wymagania 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 następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.6.5. Informacja o terenie budowy 
Teren budowy jest własnością Miasta Sosnowiec. 
Teren budowy znajduje się po przeciwnej stronie wewnętrznej drogi rozdzielającej budynek szkoły od terenu budowy. Działka 
jest częściowo uzbrojona  w sieć  kanalizacyjną  i gazową. Teren objęty projektem nie jest użytkowany. Teren budowy jest 
terenem o minimalnym spadku w kierunku południowym. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram robót. 
Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji istniejącej drogi wewnętrznej oraz 
istniejącego zagospodarowania szkoły. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementów zagospodarowania Wykonawca 
usunie na własny koszt. Jeżeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami należy uzgodnić ją z Inspektorem 
Nadzoru i Inwestorem.  
1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru 
1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
1.6.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
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materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 
do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Materiały użyte do wykonania zadania 
muszą posiadać atesty, certyfikaty. 
1.6.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 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, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.10. 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 nie spełniających 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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość 
nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
1.6.13. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 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. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez 
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Inwestora. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same 
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez 
Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym 
umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami 
Inspektora. Ze względu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudniać bieżącej 
działalności ośrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegółowy harmonogram robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi namierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
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 odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi, 
b) część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robot: 
 wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań, 
6.2. Zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
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wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
6.4. Badania i Pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w PZJ. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbki badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor 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 poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań pokryje Wykonawca. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie a), 
c) spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku 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, dokonywane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
6.8.2. Księga Obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
6.8.3. 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 PZJ. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
6.8.5. 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 i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, t, kg 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
przy udziale wykonawcy:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
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d) odbiór pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy. 
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ. 
6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
7.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST. 
8.Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i 
przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 
9.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności wg ustaleń umownych z Zamawiającym 
"Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robot budowlanych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym i przedmiarem robót nieujęte w przedmiarze lub 
specyfikacji roboty a występujące w dokumentacji nie zwalniają oferenta od ich wykonania i nie są podstawą do wystąpienia, 
jako roboty dodatkowe. 
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CZĘŚĆ „B”  WYKONANIE ROBÓT 
 
ST 01.00 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
1.0 WARUNKI OGÓLNE 
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych przygotowaniem placu 
budowy. 
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
„Wymagania Ogólne”. 
1.3. Zakres robót objętych SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót związanych z robotami jak w 
pkt 1.1 i obejmują: 
 przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy 
 organizacja ruchu 
2.0 MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji  „Wymagania ogólne”. 
2.2. Znaki ostrzegawcze 
Znaki ostrzegawcze powinny spełniać normy zgodne z: 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr. 
220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181 
3.0 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt stosowany do urządzenia placu budowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien używać sprzętu 
dostosowanego do potrzeb. Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Sprzęt, który 
nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz sprzęt, który nie uzyskał akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z 
terenu budowy. 
4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Transport materiałów do urządzenia placu budowy 
Transport materiałów do urządzenia placu budowy Wykonawca określi we własnym zakresie przyjmując zasadę, że wszystkie 
materiały podczas transportu nie mogą ulec zniszczeniu lub utracić parametry jakościowe. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
1) Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 11 Rady 
Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210). 
2) Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i 
robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
3) Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z 
bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych 
rodzajów robót. 
4) Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót 
ich etapów, tak, aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie 
umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgod-
niony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych 
dla poszczególnych rodzajów robót. 
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych. 
1) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla każdego obiektu 
wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 
Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 
 usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
 trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny 
ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych, 
 wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia punktów pomiarowych 
przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w 
dzienniku budowy, 
 naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy. 
2) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego 
przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia 
przez cały okres budowy. 
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3) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do użytkowania, 
stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu 
robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.  
5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotować teren, na którym te 
roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu 
zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom 
1) mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, a by nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m 
2) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 
drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, 
3) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, 
4) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. 3), należy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z 
zainteresowaną jednostką bądź osobą, 
5) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody 
we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, . 
6) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, 
stosownie do zachodzących okoliczności i potrze by (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót), 
7) osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do 
użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
8) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 
placu budowy i miejsc pracy, 
9) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
10)  na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
11) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 
przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 
12) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robót. 
5.2.2. Drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy  
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, w razie potrzeby należy ją uzupełnić drogami 
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy 
planowaniu i realizacji sieci dróg tymczasowych na placu budowy należy kierować się następującymi zasadami: 
 wyznaczyć główną trasę transportową, która - w zależności od usytuowania obiektów będzie trasą przelotową lub o 
obwodzie zamkniętym, 
 należy unikać krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z tymczasowymi drogami 
transportu wewnętrznego na placu budowy. 
5.2.2.2. 
Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
a) ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na placu budowy 
(przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokość ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu  jednokierunkowym  
1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, 
b) przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, 
c) w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie powinna być mniejsza 
niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, 
d) przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 20° powinny być zaopatrzone w 
pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej 0,4 m lub powinny być wykonane schody o szerokości min. 
0,70 m z jednostronną poręczą ochronną o wysokości 1,1 m, 
e) przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze 
oświetlone, 
f) przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą składającą się z deski  
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na Wysokości 1,1 m, z tym że wolna przestrzeń 
między poręczą i deską krawężnikową powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający przed 
upadkiem z wysokości, 
g) drogi komunikacyjne dla samochodów (wjazdy do posesji ) należy zabezpieczyć poprzez kładki o szerokości nie 
mniejszej niż 2,0 m 
5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy 
5.3.1.Wymagania ogólne 
1. Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z 
zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 
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2. W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie. 
3. Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu 
budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
4. Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję szczelny dach oraz spełniać określone wymagania 
użytkowe. 
5. Budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na innej 
budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji: 
5.3.2 Magazyny 
1. Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty lekkim dachem, z 
drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do magazynu osobom do tego 
nieupoważnionym. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz  
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z technologii organizacji robót. 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania 
terenu budowy. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym 
projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu. 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót  są jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu budowy i 
organizacji ruchu. 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje instytucja zatwierdzająca projekt zagospodarowania placu budowy jak również zatwierdzająca projekt 
organizacji ruchu 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w pkt. 9 „Warunki Ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi  zmianami) – Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z późn. zmianami) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach D. U. Nr 220 
poz. 2181 wraz z załącznikami. 
 
ST 01.01 ROBOTY ZIEMNE  
1. Wstęp.  
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wraz z 
odwodnieniem wykopu. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych.  
Roboty ziemne w obrębie budynku i placu zabaw  
Wykonywanie wykopów pod fundamenty obiektu budowlanego. 
Wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi.  
Zasypywanie wykopów. 
Odwodnienie wykopów.  
Badanie gruntu 
Określenia podstawowe. 
Wykopy – doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, kabli, kolektorów 
itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, obmiar robót w m3 wykopu z wyjątkiem wykopów dla kabli 
mierzonych w metrach i kilometrach.  
Przekopy – wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3.  
Ukop – miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania zasypki, sam zaś 
ukop pozostaje bezużyteczny.  
Wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2 przy wykonaniu 
mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym.  
Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, obmiar w metrach sześciennych wykopów lub 
ukopów, z których wydobyto ziemię dla wykonania nasypu za wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar 
dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu np. nasyp zapór ziemnych.  
Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z 
przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów.  
Korona – powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej. Korona górna – w nasypie, 
dolna w przekopie.  
Plantowanie terenu – wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o średniej wysokości i głębokości zasypań nie  przekraczających 30 cm. Przy odległości 
przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej.  
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Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu – rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne ziemi 
warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.  
Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów – ręczne obrobienie powierzchni skarp, 
korony lub dna z dokładnością do +10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z dokładnością 15 cm na 
nasypie lub odkładzie.  
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych – ręczne obrobienie powierzchni po 
wykonanych robotach ziemnych z dokładnością dla obrobienia z grubsza skarp i dna wykopów +10 cm oraz obrobienia z 
grubsza skarp i korony nasypów +110 cm.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
Pozostałe określenia podano w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Specyfikacji 
WARUNKI OGÓLNE. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze Specyfikacjami i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi Specyfikacjami oraz normami. 
2.0 MATERIAŁY. 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu, niezamarzniętego i bez zanieczyszczeń, 
takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Materiały do ewentualnego umocnienia ścian wykopu 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszą być dostosowane do warunków gruntowych, a nie 
spełniające wymagań mają być usunięte. 
Materiały do odwodnienia wykopu dla instalacji drenażowej: 
Pospółka, 
Żwirek filtracyjny, 
Kręgi betonowe ǿ  800mm, 
Rurociąg parciany ǿ 05Omm, 
Rurka drenarska z pvc 
3.0 SPRZĘT 
Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Zaleca się użycie koparek 
gąsienicowych.  
W celu odwodnienia wykopu przewiduje się: agregaty pompowe typu Al - 81 o parametrach: 
Wydajność wody; 0,0 I 87,0 m31 h 
Wydajność powietrza. 0,0 I 34,0 m3 l /h 
Wysokość tłoczenia: 20,0m 
Silnik elektryczny o mocy 9,5kW; 
Pompy zatapialne typu P.-1 CA a parametrach: 
Wydajność wody: 0,0 /16,0 m3/h 
Wysokość podnoszenia 12.5m 
Silnik elektryczny o mocy 1,5kW" 
4.0 Transport. 
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku 
budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w 
Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich 
konfrontacji z rysunkami. Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, nośności gruntu i parametrów 
geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w miarę potrzeby w 
trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 
5.1 Wykonanie wykopów. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca się wykonywanie wykopów 
szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2.0m, a koparką do 4.0m. Wykopy te powinny być 
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych 
w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robót, na 
wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się 
tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w 
dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty 
należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone 
wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór 
archeologiczny. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem 
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dokładności robót. Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z 
uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.3 Wymiary wykopów w planie. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczność 
możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia 
ścian wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej 
oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie 
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m. a w przypadku 
wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. Szerokość dna wykopów rozpartych powinna 
uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów 
układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej 
strony. 
5.4 Odwodnienie wykopu. 
Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie wykopu. 
5.5 Drenaż w dnie wykopu. 
Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody występujące pod postacią sączeń wśród gruntów zwięzłych 
odwadniane będą przy pomocy drenażu opaskowego. Zaprojektowany drenaż opaskowy w dnie wykopu, który 
przejmuje powyższe wody jak i wody atmosferyczne, należy wykonać zgodnie z projektem instalacji wodno - 
kanalizacyjnej. 
5.6 Nienaruszalność struktury dna wykopu. 
Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0.3m wyższego niż poziom posadowienia Pozostałe 30 cm 
należy usunąć ręcznie, tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
5.7 Tolerancje wykonania wykopów. 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10 cm, z uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 
5.8 Wykonywanie wykopów w zależności od technologii. 
5.8.1 Wykonywanie robót ręcznie. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
 -  Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
 -  Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi w  punkcie 5.4.”Odwodnienie 
wykopu". 
 -  Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym niedozwolone jest urządzenie 
wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych 
 -  Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 2Om od krawędzi skarpy. 
 -  Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej 1.5m dla umożliwienia ucieczki 
robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
 -  Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan  skarp nasypów i wykopów. 
5.8.2 Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, 
należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 
Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane do rodzaju 
gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 
 -  Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania nierówności. 
 -  Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów. 
Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
 -  Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 
 6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Zasady kontroli jakości robót.  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich 
jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją należy do Wykonawcy. Do 
obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości Inżynier Projektu może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym 
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  
6.1.2 Badanie gruntów. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z 
projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami państwowymi. 
6.2 Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej podstawie 
można wykonać dane roboty ziemne lub budowlę ziemną. Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu 
zgodności wymagań z wynikami badań w terenie. Lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i 
pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie. Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów 
należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na całej długości w przypadku wykonywania 
robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu. 
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Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami podanymi w 
Specyfikacji PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, PRACE GEODEZYJNE. 
Kontrolą należy objąć następujące prace: 
Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w 
miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu 
budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: 
zabezpieczenia stateczności skarp wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenia, 
albo wykonania urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu 
(usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu 
inżynierskiego itp). W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu. Z 
każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić 
protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy 
wraz z ich oceną. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym. W 
czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 
6.3 BHP i ochrona środowiska. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. W wykopach głębszych niż 1.0 m od 
poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla 
pracowników. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. Przy 
wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z 
zabezpieczonej części wykopu. Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej 
postoju oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu 
wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki. 
B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i 
transport urobku.  
C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości. Wyładowanie urobku z 
łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 
Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż: 
50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich. 
25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu. 
7.0 OBMIAR ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i 
wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego 
gruntu oraz do prowadzenia książki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1.3 
niniejsze] specyfikacji.  
Ilości przewidywanych robót ziemnych ujęto w Przedmiarze Robót.  Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest m3 wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych. 
8.0 ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie z 
wymaganiami p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 
 dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
 zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji wraz z 
protokołami sprawdzeń. 
 robocze orzeczenia jakościowe, 
 analizę wyników badań wraz z wnioskami. 
 aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
 inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich 
sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje 
poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub 
spadki. 
8.2 Odbiór robót. 
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany przed 
wbudowaniem gruntów. 
W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być 
użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inżynierem 
Projektu istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu 
określonym projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych 
robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, 
zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu itp.).  
Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonania 
odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony 
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protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy 
robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonany na podstawie dokumentacji 
wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie, gdy 
jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję 
odbiorczą. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika 
budowy. Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji WARUNKI 
OGÓLNE. 
8.3 Ocena wyników odbioru. 
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami dały wynik 
dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż 
jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót 
ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków 
technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z 
którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE.  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: podkłady, zasypki, wymiany: 
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęszczeniem nowo nawiezionego gruntu. W cenie 
jednostkowej mieszczą się również koszty związane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badań 
stopnia zagęszczenia, modułów ściśliwości oraz opłaty związane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji 
geologicznych. 
Wykopy.  
W cenie obmiarowej jednostki ująć. 
Wykopy mechaniczne i ręczne 
Zabezpieczenie skarp wykopu 
Odwodnienia 
Badania geologiczne 
Dla gruntów z wykopów nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop, transport i opłaty za utylizację gruntu 
na wysypisku śmieci. Transport na odległość do 15 km.  
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami: 
BN-7Z/8932-O1 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
 
ST 01.02 BETON KONSTRUKCYJNY  
1.0  Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z formowaniem 
szalunków konstrukcji betonowych, układaniem betonu, pielęgnacją, oraz wykonawstwem i montażem elementów 
żelbetowych. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu, 
zapraw wyrównawczych w elementach konstrukcyjnych oraz podkładów betonowych we wszelkich robotach posadzkarskich 
objętych Kontraktem, a w szczególności: 
 Ławy fundamentowych beton B25. 
 Monolityczne słupy prostokątne o przekroju  beton B20 
Zakres robót obejmuje również: 
 Zakotwień, marek i innych elementów do zabetonowania 
 Montaż systemowych siatek zgrzewanych (posadzki zbrojone) 
 Pozostałe roboty określone zostały w przedmiarach robót 
1.4 Określenia podstawowe. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu Zaczyn cementowy – mieszanina 
cementu i wody. 
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Cement CEM – spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, po zmieszaniu z wodą tworzący zaczyn 
wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji, który po stwardnieniu pozostaje wytrzymały i trwały także pod 
wodą. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1 Drewno. 
 Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-67/D-95017 
 Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-631S-06251 i PN75/D-96000 
2.2 Beton. 
Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwórni. 
2.3 Dodatki i domieszki do betonów. 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po uprzednim 
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Inżynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje 
dodatków i domieszek: 
 pył krzemionkowy, 
 plastyfikatory i upłynniacze, 
 dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym ,stadium 
 dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność. 
2.4 Klasy betonów. 
 chudy beton B10 oraz B15 
 beton B30 dla wszystkich elementów konstrukcji żelbetowych 
 beton B25 dla wybranych elementów konstrukcyjnych 
3.0 SPRZĘT 
3.1  Deskowania. 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 
3.2  Mieszanka betonowa. 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inspektora Nadzoru. 
Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i 
dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania 
cementu powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie 
przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane, co najmniej raz na miesiąc. Objętość 
mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
4.0 TRANSPORT. 
4.1 Deskowania. 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem 
możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Transport elementów przeznaczonych do deskowania, 
sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem 
się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem 
4.2 Mieszanka betonowa. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien 
być dłuższy niż: 
 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C, 
 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 
4.2.1 Ogólne zasady transportu. 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 
•naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
•zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów 
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub 
promieni słonecznych itp., 
•zanieczyszczenia, 
•zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. Czas trwania transportu, dobór 
środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu 
ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania, i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w stosunku do 
założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. W czasie transportu mieszanki betonowej 
powinny być zachowane wymagania: 
•mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 
przeładunku. Liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być 
łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
• przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest niedopuszczalne. 
4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką. 
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Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien 
być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to 
niemożliwe - w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być 
dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych 
(Japonek), za pomocą których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. Zaleca się używanie do transportu 
mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i 
przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na 
miejsce jej ułożenia. Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne 
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej 
dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym, że napełnianie tych urządzeń powinno 
być dokonywane bezpośrednio z betoniarki 
4.2.3 Transport za pomocą przenośników taśmowych. 
Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce ułożenia nie powinna ulegać 
segregacji lub ubytkowi jej części składowych i powinna być w konsystencji, co najmniej plastycznej. Kąt nachylenia taśmy 
przenośnika nie powinien przekraczać wartości podanych w poniższej tablicy. Kąty nachylenia przenośnika większe, niż 
podane w tablicy, są dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu doświadczalnym. Prędkość przesuwu taśmy przenośnika nie 
powinna być większa niż 1 m/s. Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenia do równomiernego wysypywania 
mieszanki betonowej na taśmę warstwą o grubości zbliżonej do maksymalnie dopuszczalnej d(a danego typu przenośnika. 
Przenośnik powinien mieć urządzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w 
taki sposób, aby zgarnięty materiał był stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. 
Układ przenośników taśmowych powinien być taki. aby: 
 ruch taśm przenośników uzależnionych od siebie odbywał się z prędkością różniącą się nie więcej niż 0,1 m/s. 
 przy większych transportach mieszanki betonowej istnieje możliwość automatycznego zatrzymania całego układu 
przenośników. W przypadku zatrzymania się jednej z sekcji, przeładowanie mieszanki z przenośnika centralnego na 
przenośniki rozdzielcze jest dokonywane ruchomymi zrzutnicami bębnowymi, w razie potrzeby istnieje możliwość 
zastosowania osłon przenośników centralnych. 
Nachylenie taśmy przenośnika przy transporcie mieszanki betonowej. 
Konsystencja mieszanki betonowej Największy kąt nachylenia taśmy przenośnika w stopniach 

Przy transporcie mieszanki betonowej w 
górę 

Przy transporcie mieszanki 
betonowej w dół 

Gęstoplastyczna lub wilgotna 18 stopni 12 stopni 
Plastyczna 15 stopni 10 stopni 
4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych. 
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub przy wysokości 
do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej odległości betonowania. Trasy przewodów do 
transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym możliwie najmniejszą liczbę załamań. 
Złącza przewodów powinny być szczelne. Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziemienia kruszywa użytego 
do przygotowania mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane na ciśnienie 
hydrauliczne. Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzona i skorygowana na podstawie 
próbnych przepompowań. Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć 
wewnętrzną powierzchnię przewodów i przetoczyć przez nie zaprawę cementowo-wapienną. W przypadku konieczności 
przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. przewód do moczenia powinien być opróżniony i 
oczyszczony lub przepłukany. Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek 
mieszanki betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki 
betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji 
producenta danego urządzenia. 
4.2.5 Zalecana odległość przewozu. 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca się przyjmować 
następujące odległości 
 do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej do 
półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 
 do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
 do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami 
przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
 do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania 
w czasie transportu, 
 do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w czasie 
transportu. W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie 
powinien być dłuższy niż: 
 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C, 
 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
 5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
 5.1 Roboty przygotowawcze. 
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Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów konstrukcji żelbetowych. Co do 
podstawowych parametrów takich jak sprzęt, metody wykonywania i odbioru robót, dopuszczalne odchyłki, znajdują się w 
Specyfikacji SST ROBOTY ZIEMNE.  
5.2 Wytwarzanie betonu. 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa 
powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależne) wadze, o większej 
dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej Zarób powinien być jednorodny. Urabialność 
mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie 
betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w 
recepturze mieszanki. Inżynier Projektu może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, 
upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny 
zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier Projektu 
wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania Skład mieszanki betonowej powinien 
zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki 
betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 
10°C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 
RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w 
warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu 
Wartość stosunku w /c nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek 
nie rzadsza od gęstoplastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego 
ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie 
powinien przekraczać 2%. 
Do wykonania płyty z fibrobetonu (betonu zbrojonego włóknami stalowymi) zastosować można mieszankę betonową o 
składzie: 
Cement portlandzki 35 : 350 kg/m3 
Piasek  
Żwir 28 mm  
Żwir 816 mm  
Plasyfikator 1,6  
Woda 150 l/m3 
5.3 Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy. 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem 
dostaw, zawsze w obecności Inspektora Nadzoru. Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy 
zawierający: 
• numer kolejny dostawy danego dnia, 
• nazwę wytwórni betonu,  
• numer seryjny atestu, 
• datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody,  
•  numer rejestracyjny samochodu, 
• nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
• numer receptury i numer zamówienia, 
• rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
• ilość mieszanki betonowej, 
• deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
• godzinę dostawy betonu na miejsce, 
• godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
• godzinę zakończenia rozładunku 
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inżynierowi Projektu komplet atestów z 
betonowania do zatwierdzenia. 
5.4 Wykonanie deskowania. 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałka, konstrukcji pod wpływem ciężaru 
ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo 
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN/S-03200. Ustalona konstrukcja deskowań powinna 
być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań 
powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelna, 
aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowej. Można stosować szalunki metalowe i 
podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im 
nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić 
połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być 
wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni, co najmniej 
o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać 
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). Deskowania 
powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby 
wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość 
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wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wnętrze szalunków powinno być pokryte 
lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać 
po zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec 
zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny 
być obficie zlewane wodą. 
5.5 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie). 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
 wykonanie zbrojenia, 
 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowanie elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące 
kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd., 
 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze 
zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu 
powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali 
lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w 
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w 
Konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda 
pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
5.5.1 Zalecenia ogólne. 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie i zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie 
robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji 
technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i 
zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Wysokość swobodnego 
zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. Słupy o przekroju 
co najmniej 40X40 cm, lecz nie większym niż 80 X 80 cm, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry 
z wysokości nie większej niż 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów 
od góry może się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. W przypadku układania mieszanki betonowej z 
większych wysokości od podanych wyżej należy zastosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy 
konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające 
na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki 
betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i 
końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. Układanie mieszanki betonowej powinno być 
wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 
prawidłowości kształtu konstrukcji, 
 szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i 
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 
nadmierną utratą wody, 
 w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 
opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę 
konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 
 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny 
być podane: 
 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej, 
 daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i 
terminy badań, 
 temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie 
rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. 
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, 
jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo 
uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w 
przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku 
element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt 
wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut. śruby, itp. ), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z 
betonu po rozdeskowaniu powinny być obcięte przynajmniej 1 0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory 
powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być 
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału 
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koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną 
hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic 
wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu 
poprzedniego. Inżynier Projektu może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem 
uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
5.5.2 Zagęszczenie mieszanki betonowej. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie 
zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowania a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie 
powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej, lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 
pogrążalnych. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie 
powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być 
zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych 
płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość 
zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w 
konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, 
prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być 
ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. 
Ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
 wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory 
wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o 
niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy 
(poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 
0.2-0.8 m, 
 wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze 
w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; 
płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na 
odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa 
niż: 
 -25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne. 
 •wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na 
użycie wibratorów wgłębnych. 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu 
pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i 
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie 
urządzeniami próżniowymi powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 
 dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej, 
 łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
 dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 
 łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
 możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów i montażu 
zbrojenia. 
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami 
stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożona, oraz 
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
5.5.3 Zalecenia dotyczące betonowania elementów. 
Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach fundamentowych. Słupy wolno stojące powinny być betonowane 
bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nieprzekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.  
Słupy o powierzchni przekroju, poniżej 0,16 m2 oraz ściany o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. 
podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym 
prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez 
sztychowanie. Dolna część słupa powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczoną do 
betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż przewidziana w projekcie. Układanie mieszanki betonowe w belkach i płytach. Belki i płyty związane 
monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania 
ścian. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach dachowych itp powinno być dokonywane jednocześnie i bez 
przerw. 
5.5.4 Zalecenia dotyczące betonowania w warunkach zimowych. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający 
na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze 
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zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Rozwiązaniem może 
być zastosowanie metoda cieplaków, lub inna uzgodniona uprzednio Inżynierem Projektu. 
5.6 Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być 
uzgodnione z Inżynierem Projektu. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
 w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
 w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
 w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku 
równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których 
wspiera się płyta. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być 
prostopadła do osi tych elementów, a w płytach - do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z 
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca 
przerwania betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
Przed betonowaniem powierzchnie styków pokryć zaprawami sczepnymi. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy 
mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy 
roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 
zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli 
temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. Przy 
wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio ułożonego betonu. W 
przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu ślizgowym konieczne jest 
powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do 
ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu 
5.7 Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie. 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny: 
 zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa 
wzrostu wytrzymałości betonu, 
 uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
 chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w 
konstrukcji  
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
 chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie 
wiatru i promieni słonecznych {w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory 
roku i miejscowych warunków klimatycznych, 
 utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
 -7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
 -14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 
 polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia, 
 przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co 
najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
 przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 
 nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku 
godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony przed ich 
ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny 
równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania PN-88/S-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
5.8 Wykończenie powierzchni betonu. 
5.8.1 Równość powierzchni. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
 krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać szalowanie szerokości 2 cm 
 pęknięcia są niedopuszczalne 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia 
 pustki, raki, wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na 
której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu 
 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm 
5.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Dla elementów betonowych podlegających zakryciu oprócz powierzchni górnych stropów należy bezpośrednio po 
rozszalowaniu: 
 wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie 
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 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą cementową , naprawczą M12 a następnie 
wygładzić.  
Dla powierzchni górnych stropów: 
 wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 
 powierzchnie wypoziomować zaprawą cementową M12, a następnie wygładzić. 
5.9 Wykonywanie otworów, itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając ewentualne korekty 
wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i 
zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych 
elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w 
wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
6.0 Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE 
6.1 Deskowania. 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów 
żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  
6.2 Wymagane właściwości betonu. 
6.2.1 Wymagania ogólne. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i 
prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas robót betonowych należy 
przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:  
 jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,  
 dozowania składników mieszanki betonowej, 
 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,  
 cech wytrzymałościowych betonu. 
 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 
obciążenia konstrukcji.  
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostosowane 
do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich 
cech technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 
technicznej. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod 
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorcą. W 
przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami 
państwowymi właściwości betonu. Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane normą 
państwową i niniejszą warunkami Specyfikacją oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu 
zabiegów technologicznych. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki, badań betonu 
przewidzianych planem kontroli. 
6.2.2 Kontrola jakości składników betonu. 
Cement: 
 dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości na ściskanie, 
 cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jeżeli jest przechowywany zgodnie 
z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownię. 
W pozostałych przypadkach są wymagane badania Kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie 
zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu. 
Kruszywo: 
 dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych wg PN-861S-06712 
obejmującym kontrolę cech podanych w p.2.3 niniejszej 
 w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego 
kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia 
wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów, 
 bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub grubego) należy 
przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu.  
Woda: 
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych. Nie należy badać wody 
wodociągowej. 
6.2.3 Kontrola procesu wykonywania betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym 
procesom technologicznym, powinna być: 
prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie: 
 temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej temperatury, 
 ciśnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,  
 podciśnienie - przy odwadnianiu próżniowym, 
 inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne, 
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6.2.4 Kontrola mieszanki betonowej. 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą 
zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub 
element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją 
kontrolowaną w chwili układania mieszanki n[e powinna być większa niż: 
• ±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
• ±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
• ±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach 
betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej Urabialność) powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej 
szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, 
a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość 
powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać: 
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku 
stosowania domieszek napowietrzających: 
 
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-32.5 
Zawartość powietrza Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3.5 do 5.5 3 do 5 
[%] Beton narażony nastały dostęp wody przed zamarzaniem 3.5 do 6.5 4 do 6 
6.2.5 Kontrola betonu. 
Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier Projektu ma prawo pobrania w każdym 
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom 
laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
 przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego min. podział obiektu (konstrukcji) na 
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i 
betonu. Inżynier Projektu może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczących, jako 
próba sklerometryczna, próba za pomocą ultra dźwięków, pomiaru oporności itp. 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie R; próbek pobranych z danej partii betonu przy 
stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być 
mniejsza niż 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię 
betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Próbki pobiera się losowo, po 
jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-
88/S06250. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania 
obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo rożnych miejsc. Wymiary 
próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN88/S-06250. 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu. 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 
raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. Wymiary próbek oraz sposób ich 
przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN88/S-06250. 
Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie 
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, 
przygotowania, badania zgodnie z normą PN88/S-06250. 
Dokumentacja badań. 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Najdłuższy okres 
na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji 
betonu zaliczanego do danej partii Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
 •charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, 
wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
 wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania 
 wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 
 • okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
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Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i 
warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
7.0 OBMIAR ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu. Ilości przewidywanych robót betonowych 
ujęto w Przedmiarze Robót  
Jednostka obmiarowi.  
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
8.0 Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych. 
8.1 Zakres badań. 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
 materiałów, 
 prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
 prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
 prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać 
do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały 
w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w Specyfikacji WARUNKACH OGÓLNYCH. 
8.2 Badanie materiałów. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o 
jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w 
budownictwie. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące, pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
Badanie betonów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6.3 niniejszej Specyfikacji. 
8.2.1 Badanie deskowań. 
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami podanymi w PN-63/S-
06251. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar instrumentami 
geodezyjnymi. Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolą one na 
sprawdzenie z wymaganą dokładnością. Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno 
znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 
8.2.2 Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania. 
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami podanymi w Specyfikacji SST- BROJENIE. 
8.2.3 Badania konstrukcji. 
Niezależnie od badań wymienionych w p.6.3.1 do 6 3.4 przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana 
sprawdzeniu i ocenie: 
 prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem otworów i kanałów 
wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 
 prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez 
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 
 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin powierzchni 
betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań  
 prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 
Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 
5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1 %. Lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie 
powinny być większe od podanych poniżej w tabeli. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
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Odchylenia Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia 
a.) na 1 m wysokości 
b.) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
c.) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 
oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
d.) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przesławnym 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a.) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b.) na całą płaszczyznę 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą 
o długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
 a.)powierzchni bocznych i spodnich 
 b.)powierzchni górnych 
 c.)Odchylenia w długości i rozpiętości elementów 
 d.)Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
 e.)Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych 
elementów 

 
  
5 
20 
15 
1/500 wysokości budowli, lecz nie więcej niż 100mm 
 
 
 
 5 
15 
 
 
±4 
±8 
±20 
±8 
±5 

8.3 Ocena wykonanych konstrukcji. 
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe nałoży uznać za zgodne z wymaganiami 
warunków technicznych. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcje bądź określoną jej 
część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku 
sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie 
deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją. W przypadku stwierdzenia w czasie badań 
konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części 
wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca 
bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE 
Cena jednostki obmiarowej. 
Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych 
Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczania podłoża, przygotowanie, 
transport i ułożenie mieszanki betonowej i zagęszczeniem i pielęgnacją. Zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
Specyfikacją Techniczną W cenę jednostkową wliczone jest również wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka 
potrzebnych deskowań, rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworów jak również obetonowanie 
potrzebnych zakotwień, marek itp. 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy dotyczące deskowań. 
PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe  
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
PN-59/S-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
PN-88/S-82121 Śruby z łbem kwadratowym  
PN-88/S-82151 Nakrętki kwadratowe 
PN-85/S-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-85/S-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 
10.2 Normy dotyczące konstrukcji betonowych. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/S-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
za pomocą młotka Schmidta typu N. 
10.3 Inne dokumenty. 
Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973. 
PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Tom i. Wersja 
Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992. 
 
ST 01.03 TĘŻNIE SOLANKOWE  
1.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową tężni solankowych.  
1.1 .Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot w 
postaci:  
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- fundamentu w postaci wanny jako części podziemnej,  
- przestrzeń komunikacyjna i niecka spływowa ,  
- konstrukcji drewnianej jak części nadziemnej,  
- systemu rozprowadzenia solanki, 
 - wypełnienia  
2. MATERIAŁY  
2.1. Dostawa i montaż tężni dwustronnej 
Konstrukcja drewniana tężni - długość 4 m x szerokość 1,3 m x wysokość 2,8 m , sosna (kolor naturalny lub inny , 
zaimpregnowany przeciw grzybom , przeciw palności , zabezpieczenie zewnętrzne ) 
 - Gałęzie śliwy tarniny ułożone w poziomie wypełniając szkielet konstrukcji drewnianej po której spływa solanka w obiegu 
zamkniętym 9 m/2 x 2 strony = 18 m/2 powierzchni tarniny. 
 - Niecka fundamentowa ( koryto ściekowe ) tężni Beton B 20 w/8 zbrojona pręt stalowy fi 12 , oczka 100 x 100 , wraz z rurami 
i kratkami ściekowymi solanki do zbiornika głównego długość niecki 4 m x szerokość 3,3 m x grubość 15 - 20 cm 
 - Zbiornik główny na solankę 3000 l PE lub włókno szklane , właz fi 600 
 - Studnia techniczna na , zawory 
 - Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami 
 - Instalacja elektryczna do zasilenia pompy tłoczącej solankę na tężnię i oświetlenia tężni 
 - Oświetlenie górne RGB led zmieniające kolory do podświetlenia tężni ( zegar czasowy do włączania i wyłączania tężni i 
oświetlenia ) 
 - Przepompownia solanki i wody (POMPA ZATAPIALNA ODPORNA NA DZIAŁANIE SOLANKI) 
 - Transport materiałów i ludzi 
 - Manualne urządzenie do pomiaru stężenia solanki ( solomierz ) 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt niezbędny do montażu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na 
żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Dobór sprzętu do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który 
należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
4. TRANSPORT  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki transportu. Warunki 
transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż tężni wg wytycznych dostawcy 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i 
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót (kpl komplet) 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wykonania wanny żelbetowej,  
- sprawdzenie warstwy wierzchniej i zachowanych spadków,  
- badanie drożności systemów odpływowych,  
- sprawdzenie wykonania konstrukcji drewnianej,  
- sprawdzenie wykonania systemu rozprowadzającego solankę,  
- sprawdzenie zagęszczenia i zamocowania warstwy tarniny oraz jej odległości od konstrukcji 14.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe  
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcja drewnianych  
PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym  
PN-88/M Nakrętki kwadratowe 
 
ST 01.04 TYNKI  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych cementowo-
wapiennych oraz gipsowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie tynków cementowo-
wapiennych III kat. Oraz gładzi gipsowych gr.3 mm na ścianach i stropach. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, instrukcjami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Specyfikacją i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie tynków cementowo - wapiennych, zewnętrznych oraz gipsowych powinno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo 
tynków zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie. Użyte do wykonania mas 
tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie 
zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.  
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
Proporcje mieszanki: 2:1 ok. 0,5 l wody na 1 kg suchej mieszanki 
Początek czasu wiązania: nie wcześniej niż 60 minut 
Warunki podczas prac: temperatura podłoża i otoczenia od +5 do 25 oC wilgotność 70% 
Przyczepność do podłoża ≥ 0,2 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm2 
Maksymalna grubość jednej warstwy: 2 mm 
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002 % 
Musi spełniać wymagania PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008) 
Musi posiadać Deklaracja właściwości użytkowych 
Musi posiadać Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej HR 
3.SPRZĘT. 
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych 
lub filcowych, poziomic itd. Do nakładania tynków gipsowych użyć agregatu tynkarskiego. Roboty można wykonać przy użyciu 
innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.TRANSPORT I SKLADOWANIE. 
Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią. Wapno oraz gips powinno być składowane na suchym podłożu, 
niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być 
wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności 
zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek, gips i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi. 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5..1  Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji haromonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo - wapiennych zostały opisane w PN-70/B 10100 "Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
5.3. OPIS OGÓLNY. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszelkie roboty stanu surowego, 
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe,  
- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 00C. 
W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Tynki  cem-wap. należy wykonywać jako dwu warstwowe, pospolite, kat. II, składające się z obrzutki, 
narzutu i gładzi. Tynki gipsowe wykonać o dwuwarstwowo o grubości każdej warstwy 10 mm. Podłoże z elementów 
ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na 
głębokość 10-15 m. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki można wykonać w sposób ręczny lub 
mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1. 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po związaniu 
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obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 
jednym kierunku. Grubość warstwy narzuty powinna wynosić 8- 15mm. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu 
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź 
gipsową wykonać z gipsu szpachlowego. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny być zwilżane wodą. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  
osadzenie ościeżnic (z wyjątkiem aluminiowych), 
jakość podłoża, 
ukształtowanie powierzchni, krawędzi, 
sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 
Powyższe zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robót budowlano - montażowych". 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów dostarczonych 
na budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża. 
7.2. Odbiór końcowy. 
7.3. Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
zgodność ukształtowania powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, gładkość i stan powierzchni - 
występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, przyczepność tynków do podłoża 
(min. 0,025 MPa). 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ilość jednostek wg przedmiaru robót 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. roboty tynkowe. 
PN-70/B-10100 Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia 
PN-73/B-04309 Cement Metody badań. Oznakowanie stopnia białości. 
PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-76/B-04350 Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna. 
PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
ST 01.05 ROBOTY MURARSKIE 
1.0 Wstęp. 
1.1   Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji murowych, tj. z wykonaniem elementów murowych, przygotowaniem zaprawy, a także układaniem na zaprawie 
elementów murowych oraz pielęgnacją świeżego muru. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów, 
elementów murowych, zapraw murarskich, tynków ściennych oraz innych prac murarskich objętych Kontraktem, a w 
szczególności: 
 roboty murowe z cegieł pełnych i klinkierowych 
1.4 Określenia podstawowe. 
Mur – materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych, ułożonych w określony sposób i połączonych ze sobą 
zaprawą. 
Element murowy – ukształtowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegły lub innego rodzaju 
bloczki betonowe, gazobetonowe itp.  
Zaprawa – mieszanina nieorganicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, łącznie z ewentualnymi dodatkami i 
domieszkami chemicznymi, jeśli są wymagane. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1 Elementy murowe. 
Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe. PN75/B-12003 
Wyroby z ceramiki budowlanej – Badania techniczne PN70/B-12016 
Wymagania dotyczące elementów murowych - część 1 Elementy murowe ceramiczne EN 771-1 :2003. 
Belki nadprożowe systemowe – wg dokumentacji „L” o przekroju w kształcie litery L, popularnie nazywane „L19" (o 
szerokości 9 cm i wysokości 19 
2.2 Zaprawy. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stale dostawy na budowę zaprawy o wymaganych parametrach. 
Zaprawy budowlane zwykłe PN90/B-14501 
Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-85/B-04500 
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2.3 Belki nadprożowe. 
Belki prefabrykowane typu „L19”, beton B20, zbrojenie stalą 34GS i St0. 
2.3.1  Warunki dostawy: 
Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzić z jednego źródła i być oznaczony (dane 
dotyczące nośności i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jakość -określona w pełnej charakterystyce 
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 
Wykonawca powinien: 
dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii belek, 
zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii , zawierający 
następujące dane: 
nazwę i adres producenta 
oznaczenie wg normy. 
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie 
2.3.2  Asortyment nadproży. 
Typ nadproży i możliwość ich zastosowania wg odpowiednich świadectw ITB.   
2.3.3   Materiały dodatkowe.  
W przypadku nadproży należy zastosować zaprawę gęstoplastyczną dozbrojoną dwoma prętami 12  
2.4 Dodatki i domieszki do zapraw. 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowiązany jest zastosować zaprawę z odpowiednimi dodatkami i domieszkami, 
po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Inżynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące 
rodzaje dodatków i domieszek: 
 plastyfikatory i upłynniacze, 
 dodatki przyśpieszające wiązanie zaprawy i zwiększające jej mrozoodporność we wczesnym stadium. 
2.5 Marki zapraw. 
 M10 o średniej wytrzymałości na ściskanie 10,0MPa -dla ścian nośnych 
 M5 o średniej wytrzymałości na ściskanie 5,0MPa -dla murowanych ścianek działowych 
2.6 Stal zbrojeniowa. 
Wszystkie informacje i dane techniczne według Specyfikacji 3.3 
3.0 Sprzęt 
3.1  Przygotowanie elementów murowych. 
Roboty związane z obróbką, docinaniem, transportem itp. elementów murowych, należy wykonać przy użyciu sprawnego 
technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z założoną technologią. 
3.2  Przygotowanie zaprawy. 
Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inspektora Nadzoru. 
Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i 
dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania 
cementu powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie 
przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane, co najmniej raz na miesiąc. Objętość 
mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
4.0  Transport. 
4.1 Elementy murowe. 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem 
możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Transport elementów, sposób załadowania i umocowania 
na środku transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.  
4.2    Nadproża prefabrykowane. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie belek prefabrykowanych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry 
stan techniczny. Belki można transportować na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi środkami lokomocji. 
Elementy układać długością w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przekładkach drewnianych o wymiarach 4x6 na środkach 
transportowych w odległości 25 cm od końców belek. Transport powinien odbywać się w pozycji wbudowania elementu. 
4.2   Zaprawy. 
4.2.1 Składniki zaprawy. 
Składniki zaprawy, a także oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, należy przewozić środkami transportu 
odpowiednimi dla danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. Transport elementów, 
sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem 
się ładunku podczas transportu, oraz jeśli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym działaniem czynników 
atmosferycznych. 
4.2.2 Ogólne zasady transportu zaprawy. 
Środki transportu zaprawy nie powinny powodować 
 naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
 zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów 
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub 
promieni słonecznych itp. zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 
technologicznymi. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania zaprawę o takim stopniu plastyczności, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu i dla rodzaju konstrukcji. 
W czasie transportu zaprawy powinny być zachowane wymagania: 
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• zaprawa powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 
przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe 
do oczyszczenia i przepłukania, 
5.0  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1  Roboty przygotowawcze. 
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów konstrukcji murowych. Co do 
podstawowych parametrów takich jak sprzęt, metody wykonywania i odbioru robót, dopuszczalne odchyłki, znajdują się w 
punkcie 2. 
5.2  Wytwarzanie zaprawy. 
Projekt zaprawy murarskiej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wytwarzanie zaprawy może odbywać się w na terenie budowy w wydzielonym do 
tego celu miejscu, zabezpieczonym przed działaniem niekorzystnych wpływów czynników atmosferycznych. Dozowanie 
kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatków powinno odbywać się na 
niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. 
Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by 
produkować zaprawę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być 
jednorodny. Urabialność zaprawy powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności bez wystąpienia pustek w masie 
zaprawy lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w 
recepturze zaprawy. Inżynier Projektu może zezwolić na stosowanie plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich 
zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powinny zostać przerwane, gdy 
temperatura spadnie poniżej 0°C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier Projektu wyda każdorazowo 
dyspozycję na piśmie z podaniem warunków układania zaprawy. Przy projektowaniu składu zaprawy dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10°C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie 
zaprawy fm poszczególnych marek określa się na podstawie badań w sposób PN-85/B-04500. W przypadku odmiennych 
warunków wykonania i dojrzewania zaprawy (np. dojrzewanie w warunkach podwyższonej, lub obniżonej temperatury) 
należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od 
plastycznej. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna przekraczać 2%. 
5.3  Wytwarzanie elementów murowych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w odpowiednich normach parametrach 
(patrz pkt.2.1.). Zgodność z wymaganiami dla elementów murowych, wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przed 
montażem elementów wpisem do Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności a 
także odpowiednimi atestami.  
Dla ścian nośnych stosować elementy z betonu komórkowego  o parametrach nie mniejszych niż podane niżej: 
 

Odmiana 
Gęstość Wytrzymałość na 

ściskanie 

Deklarowana 
wartość 
współczynnika 
przew. ciepła λ 

Współczynnik przenikania ciepła k0 
określony z uwzględnieniem spoin 

[kg/m3] [MPa] [W/m*K] [W/m2*K]  
ściana 36 [cm] 

[W/m2*K]  
ściana 24 [cm] 

500 451-550 min. 4,0    

- Podane wielkości współczynnika U nie uwzględniają tynków, zewnętrznego i wewnętrznego. 
  U dla ściany otynkowanej jest korzystniejsze. 
- Elementy w murze łączone ciepłochronną zaprawą lub zaprawą klejową na cienkie spoiny 

5.4   Murowanie. 
Poziomowanie podłoża. 
Przystępując do prac murarskich, zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z zaprawy murarskiej 
rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania elementów murowych na fundamencie warstwę 
wyrównawczą układa się na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Ważne jest, aby w 
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamiętać o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepożądane jest, aby 
ziarna kruszywa były zbyt duże bądź ostre, ponieważ może to spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Przygotowanie elementów murowych. 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu 
wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po 
zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku 
murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie 
pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny 
stykającej się z zaprawą. Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu pustaków można przystąpić do murowania. 
Docinanie pustaków 
W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczność docinania elementów, należy pamiętać o 
wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej w miejscu styku dociętego i całego pustaka. Do cięcia elementów murowych zaleca się 
stosowanie pił stołowych z tarczą diamentową. 
Przewiązania w murze. 



STWiOR - Zagospodarowanie Terenu Parku przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w 
Rabce 

 

Strona 31 z 112 
Opracował: inż. Stanisław Trocer 

Elementy murowe układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny pionowe w 
sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte, o co najmniej 0,4 
hu (gdzie hu jest wysokością elementu murowego), oraz nie mniej niż 100 mm. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie 
przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół elementu w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku ściany o 
niemodularnej długości konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w postaci elementów docinanych, które 
zaburzają regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż 100 mm przewiązanie. Przewiązanie elementu 
murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 40 mm. Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą 
w kolejnych warstwach. Elementy docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej 
krawędziach. W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością 250mm, na warstwę wyrównującą, z reguły 
bezpośrednio pod stropem, stosuje się elementy przycięte na wysokości.  
Grubość spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich powinna być nie 
mniejsza niż 8,0mm i nie większa niż 15mm.  
Połączenia ścian 
Ściany wzajemnie prostopadłe należy poprzez wzajemne wiązanie ze sobą elementów murowych w murze, a także przez 
łączniki metalowe, lub zbrojenie przechodzące w każda ze ścian, w sposób zapewniający połączenie równoważne połączeniu 
przez wiązanie elementów w murze. Przy łączeniu ściany działowej z monolitycznym słupem betonowym należy stosować 
typowe szyny z kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy należy wprowadzać, w co trzecią warstwę ściany działowej zgodnie 
z zaleceniami producenta.  
Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (10 do 20 mm) wypełnia się zaprawą 
murarską lub pianką montażową. Ściany wewnętrzne (nośne oraz działowe) muruje się na zaprawie zwykłej. 
5.5  Warunki magazynowania i montażu belek prefabrykowanych. 
Elementy układane są warstwami na przekładach drewnianych o wymiarach 4x5 cm w max. 6 warstwach na wyrównanym i 
utwardzonym podłożu. Belki należy składować w stosach w pozycji wbudowania. 
5..5.1  Montaż belek nadprożowych.  
Nadproża prefabrykowane montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. Belki nadprożowe dostosowane do szerokości 
otworu należy układać na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni muru. Belki układa się na zaprawie cementowej 
minimum M8. Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. Po ułożeniu belek i zalaniu spoin nadproże 
wypełnia się zaprawą gęstoplastyczną i dozbraja się dwoma prętami 12 mm. Minimalna długość oparcia na ścianach wynosi 
9 cm , maksymalne oparcie 19 cm.  
5.6. Zalecenia ogólne. 
Murowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie i zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót 
betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji 
technologicznej, obejmującej takie prace. Murowanie powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 
 w okresie upalnej, słonecznej pogody wykonany mur powinien być niezwłocznie zabezpieczony przed nadmierną 
utratą wody. 
 data rozpoczęcia i zakończenia murowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli powinna być 
potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, 
 wytrzymałość zaprawy na ściskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy powinna być 
potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, 
Gdyby prace murarskie były wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie 
rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy murowanym elemencie. 
Ewentualne nierówności powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier Projektu uzna za 
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty 
poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Zabrania się ułożenia zaprawy w 
jednym ciągu następnie układania kolejno elementów murowych.  
5.7 Przerwy robocze przy murowaniu. 
Powierzchnia styku elementów w miejscu przerwania murowania powinny być starannie przygotowane do połączenia z 
kolejna warstwą, przez usunięcie z powierzchni stwardniałych luźnych okruchów zaprawy. 
5.8 Pielęgnacja i warunki muru warunki pielęgnacji świeżego muru. 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego muru i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny: 
 zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych 
5.9  Wykonywanie otworów, itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając ewentualne korekty 
wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i 
zagłębień w murach. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
wykonawcę zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i 
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
5.10 Wymary bruzd pionowych, poziomych i ukośnych oraz wneki w ścianach. 
W ścianach należy unikać bruzd poziomych i ukosnych. Jeżeli nie można ich uniknąć zaleca się je sytuować w 1/8 wysokości 
ściany w świetle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w tabelach można wykonywać bez uzgodnień z 
Projektantem. 
WYMIARY BRUZD PIONOWYCH I WNĘK 
Grubośc ściany Bruzdy i wneki wykonane w gotowym murze Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wnoszenia muru 

Maksymalna głębokość Maksymalna 
szerokość 

Maksymalna 
szerokość 

Minimalna grubość ściany w 
miejscu bruzdy lub wneki 
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Do 115 30 100 300 70 
od 116 do 175 30 125 300 90 
od 176 do 225 30 150 300 140 
od 226 do 300 30 200 300 215 

300 30 200 300 215 
WYMIARY BRUZD POZIOMYCH I UKOŚNYCH 
Grubośc ściany Maksymalna głębokośc 

długość bez ograniczeń długość  1250 
115 0 0 

od 116 do 175 0 15 
od 176 do 225 10 20 
od 226 do 300 15 25 

300 20 30 
6.0 Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
6.1 Wymagane właściwości zaprawy. 
6.1.2 Wymagania ogólne. 
Badania składników zaprawy powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania zaprawy i prowadzone 
systematycznie przez cały czas trwania prac murarskich. Podczas robót murarskich należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:  
1. jakości składników zaprawy oraz prawidłowości ich składowania,  
2. dozowania składników mieszanki zaprawy, 
3. jakości zaprawy w czasie transportu,  
4. cech wytrzymałościowych zaprawy, 
5. prawidłowości przebiegu twardnienia zaprawy, terminów oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.  
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostosowane 
do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 
Kontrola zapraw powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji, 
oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.  
Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki, badań zaprawy przewidzianych planem kontroli. 
6.1.3 Kontrola jakości składników zaprawy. 
Cement: 
 dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości na ściskanie, 
 cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jeżeli jest przechowywany zgodnie 
z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownię. 
W pozostałych przypadkach są wymagane badania Kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie 
zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości zaprawy wykonanej z tego cementu. 
Kruszywo: 
 dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych wg PN-861S-06712 
obejmującym kontrolę cech podanych w p.2.3 niniejszej Specyfikacji 
 w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego 
kruszywa do wykonania zaprawy może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw 
spełnia wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów, 
 bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, uziarnienia) należy przeprowadzać w celu ewentualnej 
korekty zaprojektowanego składu zaprawy.  
Woda: 
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych. Nie należy badać wody 
wodociągowej. 
6.1.4   Kontrola zaprawy murarskiej. 
Kontrola konsystencji zaprawy. 
Konsystencja i urabialność zaprawy murarskiej powinna  być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na  każdą 
zmianę roboczą.   
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki n[e powinna być 
większa niż: 
• ±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach 
murowania. W wyniku prawidłowo dobranej Urabialność) powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej 
szczelności.  
Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1. dotyczące wytrzymałości zaprawy, Inżynier Projektu ma prawo pobrania w każdym 
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub zapraw celem poddania badaniom bądź próbom 
laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-85/B-04500 
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 wytrzymałość zaprawy na ściskanie, 
 nasiąkliwość  
 odporność zaprawy na działanie mrozu, 
6.2  Wymagane właściwości elementów murowych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w odpowiednich normach 
parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodność z wymaganiami dla elementów murowych, wykonawca zobowiązany jest 
potwierdzić przed montażem elementów odpowiednimi atestami, a także wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem 
na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności. Dla ścian nośnych stosować elementy murowe klasy min.15MPa. 
Ponadto wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy elementy murowe dostarczone na budowę nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych, widocznych rys i spękań, wykwitów marglowych itp. Po stwierdzeniu wyżej 
wymienionych uszkodzeń wykonawca zobowiązany jest odrzucić taką partię materiałów jako wadliwą i nie 
nadająca się do zabudowy. 
7.0 Obmiar robót. 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 muru. Ilości przewidywanych robót betonowych 
ujęto w Przedmiarze Robót . 
Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego muru, obliczony na podstawie Dokumentacji 
Projektowej. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość nadproży. Ilości przewidywanych elementów zestawiono w 
Przedmiarze Robot. 
8.0 Badania i odbiory konstrukcji murowych. 
8.1 Zakres badań. 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
 materiałów, 
 prawidłowości oraz dokładności wykonania ścian, spoin. 
 prawidłowości i dokładności przygotowania zaprawy murarskiej,  
 prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać 
do protokołu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały 
w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
8.2 Badanie materiałów. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o 
jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w 
budownictwie. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące, pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. Badanie zapraw powinno być 
dokonane w sposób podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji. 
8.2.1 Badanie elementów murowych. 
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami podanymi w  
odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016). 
8.3 Ocena wykonanych konstrukcji. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz 
w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków 
należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja 
lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 
9.0 Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
Cena jednostki obmiarowej. 
Płatność za jeden metr sześcienny ściany należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
10.0 Przepisy związane. 
10.1  Normy dotyczące elementów murowych. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze  
PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe.  
PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej – Badania techniczne  
PN-EN 678:1998 Oznaczenie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu komórkowego  
EN 771-1 :2003 Wymagania dotyczące elementów murowych – część 1 Elementy murowe ceramiczne 
10.2  Normy dotyczące zapraw. 
PN90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
10.3  Normy dotyczące konstrukcji murowych. 
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.   
10.4 Inne dokumenty. 
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Instrukcje producenta. 
 
ST 01.06 PODKŁADY I PODŁOŻA 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podkładów i podłoży. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podsypek piaskowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inspektora 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Piasek. 
Piaski do zaprawy powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na 
wykonanie partii zaprawy o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa 
pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji zaprawy. 
2.3. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 
3.0 SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
4.0 TRANSPORT. 
4.1 Transport i składowanie materiałów sypkich 
Piasek oraz inne materiały sypkie należy transportować samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi. Materiały sypkie 
w czasie transportu należy zabezpieczyć przed wysypywaniem się na drogi oraz przed warunkami atmosferycznymi. 
Składowisko materiałów sypkich takich jak piasek czy żwir należy ogrodzić by nie dopuścić do rozmywania w czasie opadów 
deszczu. Cement i wapno workowane należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na podkładach 
panelowych z desek w warstwach max 10.  
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki. w jakich będą wykonywane roboty. 
5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wiązaniu cementu. Betonowanie konstrukcji 
należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
zaprawowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni. Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia zaprawy, należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi normami. Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
7.0 ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości 
robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora, 
 atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, 
 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, Prawidłowości osadzenia elementów podlegających 
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zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.0 OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10.0 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-791B-O6711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
PN--861B-O6712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badania. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1 :2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
ST 01.07 ZBROJENIE  
1.0 Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacje. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na 
mokro. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 11. 
1.3 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacjami są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE 
Pięty stalowe wiotkie- pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm. 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
Zbrojenie gładkie – zbrojenie prętami nie żebrowanymi klasy A – 0 i A – I.  
Zbrojenie żebrowane – zbrojenie prętami żebrowanymi klasy A- III.  
Zbrojenie rozproszone – zbrojenie włóknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie betonowej.  
1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzi: przygotowanie i montaż zbrojenia, prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I; przygotowanie i 
montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III; przygotowanie i montaż prefabrykowanych siatek prętów dla 
następujących elementów konstrukcji nośnej budynku: 
- Stopy fundamentowych  
- Płyty posadzkowe  
- Monolityczne słupy prostokątne  
- Monolityczne belki  
- Monolityczny strop   
- Wieńce żelbetowe na ścianach nośnych  
- Zakres robót obejmuje również: 
- Zakotwień, marek i innych elementów do zabetonowania 
- Montaż systemowych siatek zgrzewanych (posadzki zbrojone) 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, Specyfikacjami i poleceniami 
Menedżera Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
2.0 Materiały. 
2.1  Stal zbrojeniowa. 
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.  
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Główne pręty w konstrukcjach żelbetowych, wykonać ze stali 
klasy A-III gatunku 34GS. Dotyczy to wszystkich elementów konstrukcji żelbetowych wymienionych w punkcie 1.4. Pręty 
rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podkładów pod posadzki ze stali St3S oraz StOS. Siatki zgrzewane ze stali 
gatunku BSt500. 
2.1.2 Dostawa stali. 
Menedżer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy Odbioru stali 
zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
 znak wytwórcy  
 gatunek stali, 
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 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej, 
 cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki 
czy kręgu, 
 średnicę nominalną. 
2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek. 
Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 
na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w granicach określonych 
dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
 pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1 m 
długości pręta. 
2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podłożu suchym, w 
przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania 
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do 
wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
3.0 Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót zbrojarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 
umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.0 Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu, 
5.0  Wykonanie robót. 
5.1 Czyszczenie zbrojenia. 
 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
i błota, 
 Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz, 
 Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką 
 Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub 
też przez piaskowanie. 
 Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  
 Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Projekty. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 
5.2 Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki, odgięcia i rozmieszczenie 
zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264. Łączenie prętów 
należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni przygotowanie stali na 
stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposażonym w 
urządzenia do gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm, 
5.3 Montaż zbrojenia 
Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do 
zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych 
prętów musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu 
6.0  Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu 
zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi. Następujące kryteria dokładności montażu zbrojenia będą 
przedmiotem kontroli: 
 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna różnica 
Cięcia prętów dla L < 60 m 20mm 
(L- długość pręta wg projektu) dla L>60m 30mm 
Odgięcia (odchylenia w stosunku do poło. 
określonego w projekcie) 

dla L<0,5m 
dla 0,5 m < I < 15 m                                            
dla L> 1.5m 

10mm 
15mm 
20mm 

Usytuowanie prętów otulenie (zmiana 
wymiaru w stosunku do wymagań projektu) 

dla h<0.5m 20mm 
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Odchylenie plusowe (h- jest całkowitą  
grubością elementu) 

dla h<0.5m 
dla 0.5 m< h< 1.5 m 
dla L> 1 .5m 

10mm 
15mm 
20mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równo. prętami  (a - jest odległością 
projektowaną  pomiędzy powierzchniami 
przyległych   prętów) 

a < 0.05m 
a < 0,20m 
a < 0,40m 
a > 0,40m 

5mm 
10mm 
20mm 
30mm 

odchylenia w relacji do grubości  lub 
szerokości w każdym punkcie  zbrojenia (b 
- oznacza całkowitą  grubość lub 
szerokość elementu) 

b < 0,25m 
b < 0.50 m 
b < 1.5 m 
b > 1,5 m 

10mm 
15mm 
20mm 
30mm 

7.0 OBMIAR ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczny długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej 
na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w Dokumentacji. 
Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. 
Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad podanych w specyfikacji 
technicznej Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
8.1 Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. 
Zaświadczenie to powinno zawierać: 
 Znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 Gatunek stali, 
 Numer wyrobu lub partii, 
 Znak obróbki cieplnej. 
 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla każde wiązki prętów, 
8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz 
wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej 
zbrojarki 
postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje; 
 Zgodność kształtu prętów, 
 Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
 Rozstaw strzemion, 
 Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
 Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie 
spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 
usunięcie ich poza plac budowy. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wbudowania stali 
zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 
10.0 Przepisy związane 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni 
do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem 
postanowień poniższych dokumentów. 
PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
ST 01.08 OKŁADZINA SCHODÓW 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST.  
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych stopnice podstopnice  
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu 
schodów zewnętrznych przez obłożenie. Roboty obejmują wykonanie :  
- ułożenie prefabrykowanych stopni kątowych ze szlifowanego terazzo o grubości 6 cm z zastosowaniem polietylenowych 
klinów montażowych , gęsto plastycznej zaprawie cementowej, 
- mycie powierzchni schodów ,stopni, podstopni i innych elementów  
- prace porządkowe - wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacją  
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres 
opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i dla wykonania podłoży, wykonanie 
wykładzin zewnętrznych, oraz ich odbiory. .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera.  
1.5.1. Wymogi formalne.  
Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo podłóg i posadzek 
zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).  
1.5.2. Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 
zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a 
w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  
2.MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne” Ponadto 
materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, – na opakowaniach 
powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót posadzkarskich i okładzinowych.  
Rodzaje materiałów  
Wszelkie materiały do wykonania posadzek i wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Płyty i prefabrykowane stopnie kątowe  
Płytki i prefabrykowane stopnie kątowe powinny odpowiadać następującym normom: – PN-EN 13748-1  
– Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych  
– PN-EN 13748-2 – Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych  
– BN-80/6744-05.00. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy lastrykowe wykończenia i wyposażenia budynków.  
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej Rodzaj płytek i ich 
parametry techniczne określa dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza.  
2.1. Zastosowane materiały.  
Zastosowano w projekcie prefabrykowanych stopni kątowych ze szlifowanego terrazza o grubości 6 cm . Należy zastosować 
do montażu prefabrykowanych stopni kątowych polietylenowe kliny montażowe, kliny w rozstawie co około 60 cm , kliny o 
wymiarach długość 140 mm , szerokość 43 mm , wysokość 25 mm. Kątownik zastosowany do montażu stopni z blachy 
stalowej ocynkowanej o wymiarach 60x60x0,8 mm , mocowany do płyty biegu schodowego rozstawie ok.55 cm (min 4 szt, 
/stopień) gwoździami do betonu fi 3,7 mm dł. Min 42 mm np. typu Hilti X-DNI 42 P8 lub równoważnymi .  
3. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT  
Układanie wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
4. TRANSPORT  
Płyty pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką, z otwieranymi burtami. Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i 
przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane.  
5.2. Opis ogólny.  
5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek z kamieni sztucznych.  
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 37 spadnie poniżej 5ºC.  
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min.20 MPa (beton kl. B15).  
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Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem 
izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:  
– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,  
– oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,  
– w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,  
– przeciwskurczowe, dzielące  powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Jeżeli 
przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy 
przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. 
Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem 
powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 
powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.  
5.2.2. Układanie posadzek i prefabrykowanych stopni kątowych.  
Temperatura przy układaniu posadzek z prefabrykowanych płyt powinna wynosić 5-35ºC. Ze względu na ciężar własny płyt, 
należy je układać na półsuchej zaprawie cementowej gr. min. 15 mm. Podłoże powinno być oczyszczone i pokryte warstwą 
sczepną z zaczynu cementowego.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych polega na sprawdzeniu 
wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera.  
Kontrola jakości powinna obejmować:  
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST,  
– sprawdzenie wykonania podkładu,  
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych.  
Podczas odbioru jakościowego płytek z kamieni sztucznych, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:  
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),  
– jednolitość barwy,  
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),  
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek),  
– prawidłowość zachowania wymiarów.  
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:  
– długość i szerokość krawędzi ±0,6%,  
– grubość płytek ±5%, 
 – prostoliniowość krawędzi ±0,5%,  
– prostopadłość ±0,6%,  
– wypaczenia krawędzi ±0,5%.  
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu powinny 
być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. Zaprawa cementowa 
przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna 
charakteryzować się:  
– mrozoodpornością, 
 – elastycznością,  
– odpornością na wilgoć,  
– przyczepnością ok. 1,1 MPa,  
– czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
– czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.  
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:  
– mrozoodpornością,  
– elastycznością,  
– odpornością na wilgoć,  
– czasem utwardzania do ok. 24 h.  
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Podłoża betonowe oblicza się w m3 . Posadzki oblicza się w m2 . Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego 
sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.  
8.2. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót zanikających.  
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,  
– podczas układania podkładu,  
– po całkowitym stwardnieniu podkładu.  
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Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  
– jakości zastosowanych materiałów,  
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,  
– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 
mm na całej długości lub szerokości,  
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.  
Odbiór posadzki powinien obejmować:  
– ocenę wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni  
– posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,  
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 mm na całej długości 
pomieszczenia,  
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości 
pomieszczenia,  
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.  
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  
– jakości zastosowanych materiałów,  
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Jak w pkt. 9 Warunki ogólne.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: - PN-EN 13748-1  
– Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych  
- PN-EN 13748-2 – Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych  
- BN-80/6744-05.00. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy lastrykowe wykończenia i wyposażenia budynków  
- PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
 - PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.  
- PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.  
- PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.  
- PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności - na wgłębne ścieranie. Płytki 
nieszkliwione..  
- PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
- PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
- PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
- PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamienne.  
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. - PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
 
ST 01.09 ŚLUSARKA STALOWA 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki stalowej. 
] .2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pktl.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
balustrad zewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali ocynkowanej klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002  
2.2. Powłoki malarskie 
Malowanych na czarno farbą odporną na warunki atmosferyczne, chroniącą przed rdzewieniem 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
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Składowanie wyrobów ślusarki stalowej  
2.5. Badania na budowie 
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
2.5.2.  Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
2.7. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną. 
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 
Połączenia elementów Wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania 
elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
2.7.2. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi  
3. SPRZĘT. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
 prawidłowość wykonania balustrad zgodnie z projektem, 
 możliwość mocowania elementów, 
 jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną lub instrukcja zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w podłożu. 
Pionowe odcinki barierek należy wpuścić w grunt na głębokość 80 cm, tuż przy bocznej ściance schodów. Otwory w gruncie 
należy wykonać wiertnicą o średnicy 20cm lub wykopać ręcznie. Po osadzeniu barierki doły należy zalać betonem. Promień 
wewnętrzny łuku zagięcia rury barierki 7cm (9,5cm w osi).  
Pochylenie barierki dopasować w terenie. Przed wykonaniem barierek należy ich długość zweryfikować w terenie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- połączeń konstrukcyjnych,  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości,  
- pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót (mb) 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-80/M-02138. PN-87/B-06200 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
 
ST 01.10 KŁADZENIE GLAZURY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem o nazwie 
jak w pkt 1.1. Warunki Ogólne 
1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 3.1.1.1. 
2. MATERIAŁ 
- płytki ceramiczne ścienne – o wymiarach 25x33,  glazurowane, grubości 6 mm, gat. I, nasiąkliwość od 3- 6 %, wytrzymałość 
na zginanie ≥ 270 Mpa, twardość powierzchni ≥5 ( w skali Mosha ), odporne na plamienie 
- zaprawa klejowa o zwiększonej przyczepności , odporna na temperaturę od -20 stopni C do +60 stopni C 
- zaprawa do fugowania 
- krzyżyki dystansowe szerokości 2 mm 
- listwy wykończeniowe do glazury 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny zabezpieczać 
przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Ścianę, która ma być okładana płytkami należy oczyścić, podłoże musi być równe, czyste i mocne. W sanitariatach, na 
podłożach krytycznych stosować izolację z folii, płytki układać za pomocą kleju elastycznego. Zaprawy klejowe zachowują 
swoje właściwości klejące przez około 20-30 minut, dlatego należy rozprowadzać klej tylko na takiej powierzchni, na jakiej 
możemy ułożyć płytki w tym czasie. Okładanie ścian wykonuje się poprzez naniesienie na ścianę odpowiedniej ilości zaprawy 
i dociśnięcie płytek, sprawdzając przy tym ich wypionowanie. Po ułożeniu pierwszego rzędu płytek umieszcza się krzyżyki 
dystansowe o wymiarze dostosowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać – 2 mm. Układanie okładziny 
ceramicznej kończymy, usuwając krzyżyki dystansowe ze spoin. Obłożoną powierzchnię należy oczyścić z resztek zaprawy, a 
następnie całą powierzchnię zmyć wodą. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie; 
-  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki 
   z projektem przez oględziny i pomiary 
-  stan podłoży 
-  jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności  
    przedłożonych przez dostawców 
-  prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
-  przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego  
   odgłosu 
-  odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno 
   być większe niż 3mm na całej długości łaty 
- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 
-  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 
   określonej przez producenta 
Pozostałe elementy wg „warunków technicznych” tom 1 część 4 Arkady 1989 
7. OBMIAR 
W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów i wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, wraz z pracą ludzi i sprzętu oraz ze 
wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonej pracy. 
Jednostką obmiarowi jest 1 m2 wykonania płytek. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. ODBIÓR  MATERIAŁÓW 
Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych „aprobat technicznych” i innych 
dokumentów odniesienia. 
8.2. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad: 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania licowania płytkami powinno być dokonane po uzyskaniu pełnych właściwości 
techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 
c) sprawdzenie połączenia płytek z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskania lub opukiwanie 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 
e) sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt. 9 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarowi, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, 
zgodnie z oceną jakości   
10.NORMY 
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Polskie i branżowe normy budowlane: 
AT-15-2812/97  Zaprawa klejowa Atlas 
 
ST 01.11 KONSTRUKCJE DREWNIANE  
1.0 Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1 3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z: 
 Konstrukcją dachu 
 połączenia elementów w/w konstrukcji z żelbetowymi elementami konstrukcji budynku 
Wymiary i charakterystyki przyjętych dla poszczególnych elementów - zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji i 
architektury oraz odpowiednimi wykazami drewna. 
1.4 Określenia podstawowa 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Specyfikacji "Wymagania 
Ogólne" 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inżyniera Projektu Przed 
przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz 
przedstawienia do akceptacji Inżyniera Projektu n/w dokumentacji: 
Rysunki warsztatowe wraz z podziałem na elementy wysyłkowe do transportu i montażu Wymiary liniowe w tych rysunkach 
winny być ustalone z dokładnością do 1 mm Rysunki należy sporządzić zgodnie z PN ISO 5261 i PN ISO 52611Ak Rysunki 
warsztatowe opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji (Akceptacja dotyczy 
wyłącznie zgodności przyjętych rozwiązań z założeniami projektu technicznego) 
Projekt warsztatowy połączeń elementów z drewna klejonego z konstrukcją budynku. Projekt organizacji budowy 
uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy 
Do projektu organizacji budowy należy projekt transportu technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych tymczasowych 
konstrukcji pomocniczych Projekt ten powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 
Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszą Dokumentacją Projektową obejmujący. 
Połączenia śrubowe. 
2. 0 Materiały. 
Wszystkie elementy projektowano zgodnie z parametrami dla drewna klejonego klasy GL-30 według PN-B-03150:2000 oraz 
PN-EN 1194. 
Wszystkie łączniki stalowe ze stali St3SX. 
Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 
Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 
Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 
powłoki malarskie wg Projektu Wykonawczego 
Typy materiałów - jak na Rysunkach Wykonawczych. 
2.1 Akceptowanie użytych materiałów 
Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm Wszystkie materiały i 
wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badań laboratoryjnych 
potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobierane 
odpowiednio do wymagań projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej. Materiały i wyroby należy przechowywać i 
konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości i w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną 
identyfikację każdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej Akceptacja 
zgłoszonych w programach wytwarzania t montażu (pkt 5 12 \ 5 1 3) dostawców materiałów nie oznacza akceptacji 
materiałów Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów 
2.2 Drewno konstrukcyjne. 
Całość konstrukcji wykonana z drewna klejonego świerkowego klasy GL28h i GL 24h wg. PN-EN 1194:2000 o 
właściwościach mechanicznych odpowiadających wymaganiom PN-EN 338. Tarcica przed rozpoczęciem produkcji powinna 
być składowana i suszona. Przed połączeniem desek w jeden element dokonywany jest pomiar wilgotności (12% ±2%) i 
oceny klasy tarcicy.  
Do wykonywania konstrukcyjnych elementów klejonych warstwowo należy zastosować żywicę klejową melaminową i 
utwardzacz spełniające wymagania PN-EN 301 i 302 oraz PN/B-03150.01. 
Grubość poszczególnych warstw drewna powinna wynosić 40 mm. Połączenia warstw na długości elementów klejonych 
należy wykonywać na złącza klinowe.  Warunki klejenia muszą zapewnić warunki wytrzymałości złączy klinowych na 
zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-81/B-03150.03. 
Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 386. 
Kształt elementów musi być zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-EN 390, jednak nie więcej niż wnika z przyjętego sposobu montażu i założonej dokładności. 
Drewno powinno być sortowane wytrzymałościowo zgodnie z PN-EN 518 dla sortowania metodą wizualną lub PN-EN 519 dla 
sortowania metodą maszynową. 
Maksymalny procent rozwarstwienia oraz rozwarstwienie całkowite w procentach wg. EN 391. 
Zniszczenie drewna w procentach EN 392. 
Elementy z drewna klejonego należy wykonać w zależności od wymagań jako: 
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- jednorodne drewno klejone warstwowo: Drewno klejone warstwowo, którego przekrój poprzeczny tworzą warstwy tarcicy 
jednakowej jakości i tego samego gatunku botanicznego lub kombinacji gatunków. 
- kombinowane drewno klejone warstwowo: Drewno klejone warstwowo, którego przekrój poprzeczny tworzą warstwy tarcicy 
różnych jakości tego samego gatunku botanicznego lub kombinacji tych gatunków. 
Wszystkie elementy z drewna klejonego muszą posiadać deklarację producenta oraz producent musi posiadać 
aktualny certyfikat produkcji zgodnie z EN386. 
Elementy drewniane muszą być uodpornione na działanie korozji biologicznej metodą powierzchniową, zgodnie z 
wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98. 
Własna barwa drewna wpływa na końcowy odcień barwy. Najlepszą odporność na działanie czynników atmosferycznych 
wykazują średnie odcienie, przy ekstremalnych warunkach klimatycznych należy unikać zbyt jasnych i zbyt ciemnych odcieni. 
Pożądana ochrona przed sinizną wg. EN 152-1, niszczącymi drewno grzybami wg. EN 113 i zabezpieczenie przed atakiem 
owadów wg. EN 46. Ilości nanoszone w badaniu normowym ok. 200g/m2. 
Elementy stalowe zaprojektowano ze stali klasy S355 oraz S235. Łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją 
przez cynkowanie zanurzeniowe. 
Przy spawaniu okuć przestrzegać zasad doboru elektrod do danego rodzaju stali, zachowując zawarte w normie PN-90/B-
03200 pkt. 6.3, wymagania i zalecenia odnośnie zasad spawania (grubość spoin, jakość spoin, metody sprawdzania).  
Konieczne jest przygotowanie wszystkich wycięć oraz otworów w zakładzie produkcyjnym ze względu na estetykę i 
wymaganą dużą dokładność w łącznikach chowanych (względy konstrukcyjne i p.poż). 
Nie dopuszcza się wykonywanie wycięć oraz otworów na placu budowy. 
Umieszczenie dźwigarów drewnianych na konstrukcji żelbetowej musi być przeprowadzone z pełną obsługą geodezyjną. 
Przed przystąpieniem do montażu należy przeprowadzić pomiary geodezyjne 
Roboty montażowe muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
Podporę przesuwną należy wykonać przy użyciu łożysk neopranowych  
Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianej 
Elementy z drewna klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju poprzecznego nie mniejszej niż 12 cm są sklasyfikowane 
jako NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) bez badań. 
Klasyfikację elementów wykonuje się wg. PN-EN 13501-1 oraz instrukcji ITB nr 401/2004 Przyporządkowanie określeniom 
występującym  w przepisach techniczno- budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN. 
Przewidziane w projekcie łączniki stalowe są wykonane ze stali ocynkowane i nie są dodatkowo zabezpieczane 
przeciwpożarowo (łączniki chowane).  
Elementy konstrukcyjne 
Dźwigary główne kratowe zaprojektowano z drewna klejonego świerkowego klasy GL28h w technologii CNC.  
Drewno klejone klasy GL28h wg. PN-EN 1194 powinno posiadać następujące parametry: 
- wytrzymałość na zginanie 28 N/mm2, 
- wytrzymałość na rozciąganie 19,5 N/mm2, 
- wytrzymałość na ściskanie 26,5 N/mm2, 
- wytrzymałość na ścinanie 3,2 N/mm2, 
- moduł sprężystości 12600 N/mm2, 
- gęstość 410 kg/m3. 
Łączniki stalowe muszą być wykonane w technologii CNC, co zapewni wysoką jakość i dokładność oraz umożliwi szybki i 
bezproblemowy montaż konstrukcji.  
Wszystkie połączenia muszą być wykonane jako chowane mocowane na bolce z minimalną ilością śrub. 
3.0 Sprzęt 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5 1 2) i Wykonawca w programie montażu (pkt 5.1.3.) obowiązani są do 
przedstawienia Inżynierowi Projektu do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inżynier Projektu jest uprawniony do 
sprawdzenia czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na żądanie Inżyniera Projektu jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera Projektu. 
4.0 Transport 
4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 
Załadunek transport rozładunek i składowanie wyrobów z konstrukcji z drewna klejonego powinny odbywać się tak aby 
powierzchnia była zawsze czysta wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących 
utrzymywać wilgoć. Wyroby powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich 
podporach. W czasie składowania i transportu elementy z drewna zabezpieczyć przed: 
opadami atmosferycznymi lub innym działaniem wody 
uszkodzeniami mechanicznymi 
 odkształceniem, przeciążeniem, nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie transportu i składowania.  
Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie należy traktować każde powodujące w dowolnym przekroju elementu 
wystąpienie sił wewnętrznych większych od zakładanych w obliczeniach statycznych elementu. Składowanie elementu 
dopuszcza się tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odległości minimum 25 cm od gruntu. Przy transporcie koleją lub 
środkami drogowymi nalepy dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi 
środków transportowych. 
W transporcie kolejowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące: 
- największa długość 18,0 m 
- największa szerokość 3,0 m 
- największa wysokość 3,23 m 
- masa do 20,0 t 
Od tych wymiarów dopuszcza się wyjątkowo pewne odchylenia np. przy długości elementu mniejszej od 18,0 m jego 
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wysokość może być 3,55 m przy długości mniejszej od 16,0 m wysokość może wynieść 3,80 m. Elementy cięższe mogą być 
przewożone na dwóch wagonach lub na wagonach specjalnych. 
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące: 
- największa długość 11,0 m 
- największa szerokość 2,5 m 
- największa wysokość 2,5 m 
- masa 20.0 t. 
Dopuszczalne odchylenia długość elementu transportowanego drogami prostymi bez łuków może być do 18,0 m wysokość 
elementu na przyczepach specjalnych może być do 3,1 m Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki 
transportu w ten sposób aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń deformacji 
lub uszkodzeń Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na 
łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków montażowych. Ze względu na możliwość 
wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i 
transportu. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być przewożone w 
zamkniętych pojemnikach. Dźwigar powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we 
wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji 
jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier Projektu w razie potrzeby 
może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, 
przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie 
przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia 
któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę DODP i Zarządów 
Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewożący części 
nadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 
4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek 
Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być sprawne oraz bezpieczne. W 
celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich działaniu, o posługiwaniu się 
nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliżu na co należy uzyskać pisemne potwierdzenie pracowników. Prędkość poziomego 
przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i 
przymocowane do środka transportowego aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie 
nalepy usztywniać aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą żurawia nalepy przenosić konstrukcję co 
najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementów przy ukośnym 
ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń 
sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy 
kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 
5.0 Wykonanie robót 
5.1 Warunki ogólne 
5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera Projektu programu montażu. Program 
sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 
- harmonogram terminowy realizacji 
- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
- informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych na których konieczne jest udokumentowanie   
  kwalifikacji 
- projekt montażu 
- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w innych   
  punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa 
- informacje o podwykonawcach 
- informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania. 
- sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 
- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób które mogą znaleźć się w obszarze prac 
  montażowych 
- inne informacje żądane przez Inżyniera Projektu. 
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub zachodzi 
konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
5.1.3 Kontrola wykonywanych robót 
Inspektora Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorców 
częściowych na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inżynier Projektu podejmuje decyzję o 
kontynuowaniu robót. 
5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł 
dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy 
nalepy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja 
nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego nalepy ją układać na podkładkach drewnianych. 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić jej: 
- stateczność i nieodkształcalność 
- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 
- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 
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- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń itp. 
W czasie składowania elementy z drewna zabezpieczyć przed: 
- opadami atmosferycznymi lub innym działaniem wody 
- uszkodzeniami mechanicznymi 
- odkształceniem, przeciążeniem, nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie transportu i 
składowania.  
Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie należy traktować każde powodujące w dowolnym przekroju elementu 
wystąpienie sił wewnętrznych większych od zakładanych w obliczeniach statycznych elementu. Składowanie elementu 
dopuszcza się tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odległości minimum 25 cm od gruntu. 
5.2.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego 
nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z 
taśm z dodatkowymi podkładkami w miejscach przełamania taśmy na krawędzi elementu z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio 
wyekwipowana załoga). 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być ocenione przez Inżyniera Projektu i 
w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót. 
5.2.4 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 
Połączenia na śruby i sworznie. 
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni wykonywanie otworów i ich rozwiercanie do 
ostatecznego wymiaru nalepy wykonać na wytwórni. Można otwory wykonywać również na miejscu budowy. Złe 
rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń 
obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. 
Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni 
montażowych powinna być taka aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść między powierzchnie łączone. Otwory 
powinny być wiercone 0,97 średnicy sworznia lub śruby. Długość śruby powinna być taka aby gwint śruby pracujący na 
docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki do drewna dokładnie przylegać do powierzchni łączonych 
elementów. 
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 
Belki "D" posiadają odporność ogniową wynikającą z przekroju F0,5 (30 min). Wszystkie elementy drewniane powinny być 
pomalowane dodatkowo preparatem ogniochronnym (Fobos M2, Ogniochron, lub innym). Zabezpieczenie przed korozją 
biologiczną oraz ochrona w okresie eksploatacji. Wszystkie elementy drewniane narażone na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych, powinny być pomalowane preparatem zabezpieczającym przed korozją biologiczną (dotyczy to 
w szczególności konstrukcji ogródka) Wszystkie elementy stalowe niesystemowe powinny być ocynkowane ogniowo - 
minimum 0,60 µm. 
6.0 Kontrola jakości robót  
6.1 Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera Projektu. 
6.2 Odbiory częściowe 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier Projektu po zapoznaniu się z programem wytwarzania konstrukcji. 
Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5 
niniejszej Specyfikacji prowadzonych przez siebie robót. 
6.3 Zakres kontroli jakości robót 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym: 
. Weryfikację kontroli jakości w wytwórni, kwalifikacji wytworni i jej personelu 
. Ocenę wizualną powierzchni elementów, ilości sęków, jakości połączeń klejonych, ciągłości lameli itp. Pomiary geometrii i 
sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
. Badanie wzrokowe połączeń klejonych 
. Jakość łączników 
 Po zakończeniu montażu i malowania: 
. Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
. Sprawdzenie połączeń montażowych w szczególności połączeń na sworznie i śruby 
. Sprawdzenie wykończenia zakotwień. 
. Końcowy pomiar powłok malarskich. 
7. 0 Obmiar robót 
Jak w przedmiarze robót 
8.0 Odbiór robot 
Odbiór elementów więźby oraz łączników stalowych nastąpi po ich dostawie na placu budowy na podstawie deklaracji 
producenta zgodnie z Dz. U. Nr 92, poz.881  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych; Rozdział 2, Art. 10.3. oraz certyfikatu produkcji zgodnie z 
Normą EN386. 
- połączenia elementów konstrukcji należy traktować jak robotę ulegającą zakryciu. 
9.0 Podstawa płatności 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. Dokumentacje związane. 
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości 
fizycznych i mechanicznych 
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PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości 
charakterystycznych 
PN-EN 1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Zachowanie się konstrukcyjnych poszyć podłogowych 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne 
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki 
 
ST 01.12 POKRYCIA DACHOWE Z PAPY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dekarskich przy budowie . jak w pkt 1.1. Warunki Ogólne 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót dekarskich z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową. ST i 
poleceniami Inspektora. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót dekarskich reguluje norma. PN-80/B-10240 
Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania 
norm. Odstępstwa od. dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
2. MATERIAŁY. 
2.1.1. Do wykonania wierzchnich warstw pokrycia stosuje się: 
Papę asfaltową zgrzewalną wierzchniego krycia, 
Papę asfaltową zgrzewalną podkładową, 
Zaleca się stosowanie zestawów materiałowych do wykonywania bezspoinowych powłok asfaltowych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. 
 2.1.2. Do wykonywania warstw podkładowych używa się: 
Papę asfaltową zgrzewalną podkładową, 
2.1.3. Do gruntowania podłoża z betonu stosuje się: 
roztwór asfaltowy do gruntowania, 
emulsję asfaltową kationową. 
emulsję asfaltową anionową 
zaleca się stosowanie innych materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
2.1.4. Do mocowania papy do podłoża i sklejania poszczególnych warstw pokrycia stosuje się: 
lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco, 
lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
2.2. Parametry papy 
* papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr 5,2 mm wg PN 89/B-27617, 
- papa asfaltowa, modyfikowana  SBS 
- osnowa z włókniny poliestrowej - 250g/m2 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min - 3000 g/m2 
- minimalne wartości sił zrywających przy rozciąganiu  
 - wzdłuż pasma – 800 N 
 - w poprzek – 600 N 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. – 40 / 40% 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25% 
- odporność na wysoką temperaturę, w ciągu 2 h -  100 °C 
- trudno zapalna 
*papa podkładowa  gr 4,8 mm  wg PN 89/B-27617, 
- papa asfaltowa, modyfikowana  SBS 
- osnowa z włókniny poliestrowej 250g/m2 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min 3000 g/m2 
- minimalne wartości sił arywających przy rozciąganiu 
- wzdłuż pasma – 800 N 
 - w poprzek – 600 N 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. – 40 / 40% 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25% 
- odporność na wysoką temperaturę, w ciągu 2 h -  100 °C 
2.3. Kontrola jakości i odbiór materiałów. 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem do 
robót. 
Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: 
zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
stan techniczny wyrobów 
oznaczenia i opakowanie. 
Przed skierowaniem wyrobów do robót należy sprawdzić: 
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zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, 
ważność terminów gwarancyjnych stosowania, 
stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Podłoża pokryć papowych powinny spełniać następujące ogólne wymagania: 
ich powierzchnia powinna być równa 
miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy kosze, koryta odwadniające itp. powinny być 
w podłożu odpowiednio uformowane  
urządzenia odwadniające powinny być osadzone w podłożu 
podłoże powinno mieć odpowiednia nośność, być sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obciążeń podczas 
robót budowlano-pokrywowych, 
 powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w 
przeciwnym razie należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą 
innego materiału Izolacyjnego), 
pochylenia połaci powinny być odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia papowego;  
przy bardzo małych pochyleniach połaci oraz w strefach koryt odwadniających o minimalnym spadku należy uwzględnić 
obliczeniowo ustalone ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe i warunki wykonywania 
robót 
Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót 
pokrywczych. Równość podłoża sprawdza się łatą kontrolną. Prześwit między powierzchnią podłoża a łatą długości 2 m nie 
powinien być większy niż 5 mm. 
Styki z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu podłoża z betonu lub 
zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego odboju. Przy murach 
kominowych i podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o 
górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia połaci dachowej. 
Krawędzie podłoża od strony zewnętrznej (szczytowej) - jeśli nie ma ścianki attykowej -powinny być zakończone odbojem 
wysokości co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym powinny być 
w podłożu osadzone (wpuszczone na głębokość równą ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.2. Warunki wykonania robót 
5.2.1. Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla 
danego rodzaju podłoża, 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu 
wywiewek kanalizacyjnych,  
- tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, 
osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) z wyjątkiem robót, które 
ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym 
zakończeniu, 
- po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów, po sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z tym że w 
przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niższa niż + 10°C. 
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość 
pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Materiały stosowane do pokrycia nie mogą wykazywać szkodliwych na siebie oddziaływań (np. lepiki stosowane na zimno 
na styropian). 
Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejone do siebie na całej powierzchni. Do klejenia warstw papy powinno być 
użyte tyle lepiku w stanie płynnym, aby na całej szerokości rolki był widoczny wyciskany wałek lepiku. W czasie przyklejania 
papa powinna być przyciskana do podłoża. Praktycznie grubość lepiku powinna wynosić 1,0-1,5 mm. 
Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić 160 -180°C dla lepiku asfaltowego, 
120 - 130°C dla lepiku Jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 
Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej niż +18°C, a 
następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu 
jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. 
Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 
Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm zgodnie z kierunkiem spływu 
wody i z uwzględnieniem kierunku najczęściej występujących w okolicy wiatrów; dotyczy to także zakładów skośnych i 
równoległych do okapu. 
Długość arkusza papy nie powinna mieć więcej niż 8 m. Papę bezosnowową z taśmy aluminiowej należy ciąć na arkusze 
długości 3-4 m. 
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W korytach odwadniających, przy wpustach odwadniających i w miejscach, w których gromadzi się woda, oraz na 
fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a także na załamaniach połaci dachowych należy wzmocnić krycie dachowe 
warstwą papy na tkaninie technicznej odznaczającej się większą niż papy tekturowe wytrzymałością na rozrywanie. 
Połączenia pokrycia papowego z elementami budynku wystającymi ponad dach lub ograniczającymi go powinny być 
wodoszczelne. Połączenie pokrycia z włazami powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed przenikaniem wody 
pod pokrycie. 
Wodoszczelność połączenia należy uzyskać przez wywinięcie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystające pionowe 
elementy. Wysunięte warstwy papy powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się poprzez zamocowanie mechaniczne i 
zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomocą obróbki blacharskiej Połączenie pokrycia dachowego z 
pionowymi elementami budynku za pomocą obróbek blacharskich wklejanych między warstwy papy może być stosowane 
przy pochyleniu połaci dachowych większych niż 10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszym niż 10% obróbki 
blacharskiej w miejscu omówionym wyżej nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu pokrycia, wykonując ją w 
przypadku braku "wydr" jako dwuczęściową. Szczelność połączenia powinny zapewnić wywinięte na pionową powierzchnię 
warstwy pokrycia, a obróbka blacharska zabezpieczać pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Pasma papy układa się przy pochyleniu połaci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynając od niego w kierunku kalenicy, a 
przy pochyleniu większym - prostopadle do kalenicy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
6.2.1. Badania techniczne 
Rodzaje badań. Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
d) sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy, 
e) sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych, 
f) sprawdzenie zabezpieczeń dachowych, 
i) sprawdzenie szczelności pokrycia. 
6.2.2. Warunki przystąpienia do badań 
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest 
niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do dziennika budowy. 
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody 
przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C. 
Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w 
dzienniku budowy: 
a) czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich b) czy w okresie wykonywania robót dekarskich 
temperatura powietrza nie była 
niższa niż +5°C, 
c) czy zostały spełnione wymagania podane w normie. należy 
II Opis badań 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych robót dekarskich z dokumentacją 
opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
I pomiaru. 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio - na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, 
jak: dziury, pęknięcia,. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża lub poprzedniej warstwy przez oględziny zewnętrzne. 
Miejsce nasuwające wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość warstwy 
długości około 5 cm i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm. Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy, 
a nie lepiku. 
Sprawdzenie szczelności pokrycia Sprawdzenie prawidłowości spadków 
i szczelności pokrycia głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
ścianami, kominami, świetlikami itp.). należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie 
narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po 
deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, 
obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc 
zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej i normach. 
6.3. Ocena wyników badań 
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie należy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy. 
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót dekarskich lub tylko ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami Normy.  
Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić 
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wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu 
przedstawić do ponownego badania. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty 
dekarskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i jakości 
robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem,  
Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i 
badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań i wytrzymałościowych. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody 
badań. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie 
zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby 
wodochronne. Wyroby asfaltowe, 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek 
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. Określanie 
odporności na przesiąkanie wody 
 
ST 01.13 URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót,  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna (STWiOR) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót obejmujących dostarczenie i 
zamontowanie: 
- Elementy małej architektury 
- wyposażenie placu zabaw 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobligowany jest do przygotowania rysunków warsztatowych wszystkich elementów wyposażenia. 
Dokumentacja warsztatowa podlega akceptacji Projektanta. 
2. MATERIAŁY 
Elementy małej architektury 
a. Tablice edukacyjne szt. 17 
b. Ławki typ 1 szt. 64 
c. Ławki typ 2 szt. 6 
d. Ławki typ 3 szt 4 
e. Ławki typ 4 szt 16 
f. Makieta kpl 1 
g. Kosze na śmieci 
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Projektuje się cztery typy ławek dedykowane wyłącznie dla projektowanego parku. Ławki mają konstrukcję nośną z rur stalowych 
ocynkowanych i malowanych na kolor czarny. Siedziska i oparcia ławki 1 i 2 wykonane mają być z płyt HPL z dwustronnym 
dekorem w jaskrawych kolorach, o grubości 10mm. Płyta HPL z brązowym rdzeniem, dekor odporny na działanie UV, do 
zastosowań zewnętrznych. Zaprojektowano 8 rodzajów siedzisk i oparć. Wykonawca powinien dobierać je w taki sposób, by 
każda ławka miała nieco inny ich zestaw. Elementy z HPL powinny być montowane do konstrukcji nośnej śrubami ławkowymi 
chromoniklowymi M8 z łbem grzybkowym, z podsadzeniem i zabezpieczone przed odkręcaniem. Elementy spawane i łączone 
śrubami M8, główki chowane na 2mm w płycie HPL. Końce profili 20x20mm mają być zaślepione dospawanym elementem 
stalowym. Wszystkie krawędzie siedzisk i oparć należy sfazować. 
Ławka 3 ma być ustawiona w bezpośrednim sąsiedztwie tężni. Ma być wykonana z masywnego drewna dla ochrony przed 
korozją od słonej wody, malowana dwukrotnie drewnochronem gruntującym i dwukrotnie wykończeniowym. Ma być również 
kotwiona na stałe w fundamentach umieszczonych pod kostką posadzki (4 kotwy). Poszczególne elementy powinny być 
łączone na klej. Sposób łączenia do ustalenia przez wykonawcę (kołki, wpust itp.). Wszystkie elementy drewniane mają mieć 
kanty fazowane na 3mm. Pomiędzy nogami ławki a posadzką należy założyć podkładkę z blachy aluminiowej gr. 2mm 
(kwadrat o 4x4cm), by drewniana noga nie stała bezpośrednio na posadzce.  
Tablice mają być wykonane z płyt HPL z jednostronnym dekorem od spodu. Na wierzchu płyty ma być nalepiona folia z 
nadrukiem, zabezpieczona folią licującą. Folie i nadruk ma odporne na działanie UV. 
- elementy tablic łączone śrubami M8 z łbem grzybkowym, z podsadzeniem i zabezpieczone przed odkręcaniem, - 3 śruby na 
tablicę. Krawędzie tablic należy sfazować. 
Konstrukcja kosza: 
– stelaż z rury stalowej o średnicy Φ 42,4 mm 
– pojemnik blacha stalowa zwykła, ocynkowana ogniowo 
– pokrywa aluminiowa 
– wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej 
– możliwe wykonanie w wersji ze stali nierdzewnej 
Zabezpieczenie antykorozyjne kosza: 
– wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo 
– powlekanie proszkowe, farby fasadowe, strukturalne 
Otwieranie/Opróżnianie kosza: 
Zwolnienie blokady umożliwia odchylenie pojemnika i wyjęcie wkładu wewnętrznego. Zalecane jest zakładanie worków 
foliowych do wkładów wewnętrznych. 
Wymiary kosza: 
Wysokość całkowita kosza: 120 cm 
Wysokość ponad poziom terenu: 100 cm 
Wymiary zewnętrzne: 120x40x47 cm 
Pojemność wkładu wewnętrznego: ok. 30 litrów 
Waga kosza: 20 kg 
Wyposażenie placu zabaw 
a. talerz - karuzela 1szt.,  
b. góry ze stali nierdzewnej- 2 szt.,  
c. huśtawki-3szt.,  
d. bujaki-3szt,  
e. zjeżdżalnia w kształcie tęczy-1szt. 
Wymagania dotyczące wyposażenia placu zabaw zgodnie z opisem technicznym  
3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych 
robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być potwierdzona 
przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Materiały nie mogą być uszkodzone. 
Prace montażowe należy przeprowadzić tak, aby nie nastąpiło uszkodzenie dostarczonych urządzeń. Wszystkie ustawiane 
urządzenia należy wypoziomować. 
Wszystkie elementy małej architektury i wyposażenia placu zabaw należy montować na fundamentach żelbetowych patrz ST 
roboty betonowe 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i 
pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty dotyczące wyposażenia, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszą STWiORB nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót dotyczących wyposażenia nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót dotyczących wyposażenia technicznego będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Kwot Ryczałtowych i będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót dotyczących w 
wyposażenia technicznego, realizowanych w oparciu o niniejszą STWiORB nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście dostarczonych elementów wyposażenia pod względem ich ilości, jakości i 
wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie 
robót Zamawiającemu do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami. 
Odbiór robót obejmuje : 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ), 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ). 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy 
udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za robotydotyczące wyposażenia technicznego, realizowane w oparciu o niniejszą 
STWiORB. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Kwot 
Ryczałtowych, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót dotyczących wyposażenia technicznego oraz innych robót 
związanych z tymi robotami.  
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Kwot Ryczałtowych realizowaną w oparciu o niniejszą STWiORB należy przyjmować zgodnie 
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena składowa wykonania robót dotyczących wyposażenia technicznego w zakresie dostarczenia i montażu wyposażenia obejmuje: 
- badania laboratoryjne robót i materiałów i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy 
- roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty tymczasowych połączeń, zabezpieczeń 
itp. 
- dostawa i montaż rusztowań, podnośników, pomostów, 
- koszt czasu pracy rusztowań podnośników, pomostów, 
- przygotowanie urządzeń do montażu, 
- montaż urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi wyposażeniem i  podkonstrukcjami, uchwytami,  itp., 
- przygotowanie i uruchomienie urządzenia, wraz z podłączeniem instalacji 
- próby prawidłowego działania,  
- demontaż i wywiezienie rusztowań, podnośników, pomostów, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1153:2000  Meble kuchenne. Wymagania bezpieczeństwa  i metody badania wbudowanych i wolnostojących 
szafek kuchennych oraz płyt  roboczych. 
PN-EN 13310:2005        Wyposażenie sanitarne. Wymagania użytkowe i metody badań. 
 
ST 01.14 ODWODNIENIA LINIOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odwodnieniem liniowym 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w 
ramach kontraktu określonego w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem odwodnienia 
liniowego  
Zakres obejmuje : 
• Wykonanie odwodnienia liniowego z elementów systemowych z korytek z polimerobetonu ze spadkiem dna 0,5 % 
ułożonych na ławie betonowej z B25 z rusztem z żeliwa sferoidalnego dla obciążenia C250 w tym punkt z odpływem fi 110 
mm do kanalizacji deszczowej. . 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacje 
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•   Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych 
1.4.2.4. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.3.5. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni 
terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt l.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Rury kanałowe 
- Rury kielichowe na uszczelkę warwową tworzywa z PCV 0 110mm 0, klasy N, stosowane do budowy sieci deszczowej 
- Elementy odwodnienia liniowego systemu V100 G z rusztem z żeliwa sferoidalnego dla klasy obciążenia C250 w tym dwa 
punkty z odpływem; 
2.2.1. Inne materiały określone w dokumentacji posiadające atesty dopuszczające je do stosowania do tego typu robót i 
zaakceptowane przez Inżyniera.. 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, Komora  robocza  poniżej  wejścia  
kanałów  powinna  być wykonana jako  monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4, M-100 odpowiadającego 
wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 
2.3.2. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt. 2.3.1. 
2.3.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-7405l-02 umieszczane w korpusie drogi, 
2.3.4. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 
2.4. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych 
2.4.1. Komora robocza 
Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana jako żelbetowa wraz z domieszkami uszczelniającymi 
2.4.2. Właz kanałowy 
Według pkt 2.3.3. 
2.6. Studzienki ściekowe 
2.6.1. Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-0l i PN-H-74080-04. 
2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z 
betonu klasy B 25, wg KBl-22.2.6 (6). 
2.6.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 
zbrojonego stalą StOS. 
2.6.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego 
stalą StOS. 
2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
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Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość l5 cm i być wykonane z betonu klasy 
B l5. 
2.6.6. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych norm, np.:PN-B-067l2, PN-B-l11l1, PN-B-llll2. 
2.7. Beton 
Beton hydrotechniczny Bl5 i B20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 
2.8. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.9. Składowanie materiałów 
2.9.1. Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.9.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.9.3. Włazy kanałową, i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.9.4. Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum l,5 
m. 
2.9.5. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne" pkt 
4. 
4.2. Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i l,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po l0 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
4.5. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przesuwaniem się podczas transportu. 
4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną 
w wymaganiach technologicznych. 
4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
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Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi. 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas 
potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o 
grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
5.5. Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe 
warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki 
te nie mogą być jednak mniejsze: 
-   dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 0,5 % 
- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z 
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z l5.03.7l). 
5.5.1. Rury kanałowe 
Poszczególne rury kanałowe ułożone rury powinny być ułożone na wyrównanym podłożu i równomiernie obsypanie piaskiem i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia. Poszczególne elementy rur łączyć za pomocą uszczelek . 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego 
- zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie 
mniejszej niż +8°C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 
5.5.2. Przykanaliki 
Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie 
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 
- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie 
powinna przekraczać 24 m, 
- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. 
ślepej) lub wpustu bocznego, 
- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 10 %o do max. 40 °/% 
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m 
przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym 
fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych 
(przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych i połączeniowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego 
symbolem KB-4.12.l (7, 6, 8), a ponadto w "Katalogu powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez 
"Transprojekt" Warszawa. Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
- komory roboczej, 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w 
dokumentacji projektowej. 
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Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 
umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a 
powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy 
kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz 
typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź 
włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 
0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 rn. 5.5.4. Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem 
ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo -min. 1,50 m i max. 2,05 
m), 
- głębokość osadnika 0,95 m, 
- średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm 
poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni 
jezdni i jej sp2adku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 
nawierzchni szczelnej. 
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 % powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 5 % powinien wynosić 
od 50 do 70 m; od 5 do 10 % - od 70 do 100 m. 
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0 m od 
zakończenia łuku krawężnika. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej 
poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, Wpustów 
deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększeniapowierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych 
przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, 
można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza 
kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od 
krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 
5.5.6. Izolacje 
Kręgi betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami 
zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki 
Budowlanej w 1986 r. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 
izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób 
zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
5.5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien  być równomiernie 
układany i zagęszczany po obu stronach  przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST - mim. 
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną 
w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
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- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż: ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5 % projektowanego 
spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00., "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania i odebranego elementu kanalizacji deszczowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i wykonanie fundamentu,, 
- ułożenie systemu odwodnienia liniowego, przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej oraz obsługę geodezyją. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
2. BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie. 
3. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny. 
4. BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
5. PN-C-8919:1998   Rury kanalizacyjne z PCV 
10.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - 
Warszawa 1986 r. 
2. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1 .(6)      Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1 .(7)      Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1 
.(8)      Studzienki spadowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(11)    Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)    Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) KB1-22.2.6.(6)      Kręgi betonowe średnicy 
50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
3. "Katalog powtarzalnych elementów drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r. 
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4. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK 
"Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu 
inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r. 
 
ST 01.15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte są w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.3. Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
i półsztywnych. 
Dla zakresu robót podanych w dokumentacji należy wykonać: 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna, 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, 
która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 
mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji  
mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 
  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Krusz
ywa 
natur
alne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasa

d-
nicza 

pomoc
-nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
-nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 % (m/m), 
nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 
-16 [4] 
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4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 do 
70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niż 
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50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714 
-37 [10] 
PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, %(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 
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PN-S-06102 
[21] 

3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny 
być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się 
zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża” i SST „Roboty ziemne”. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15     5  

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 
milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną 
geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50     1,2  

w którym: 
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d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 
90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny 
być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 5.3. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 
30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotność mieszanki kruszywa 
podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% 
jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 
jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. Wykonawca może przystąpić do 
wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
  Częstotliwość badań 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na 
jedno badanie 
(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, 
wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest 
nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2      2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez 
krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o 
wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
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 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku wnoś 
nie mniejszym  

 
Wskaźnik 
zagęszczenia IS   
nie 
mniejszy niż  

 
Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszeg
o 
obciążeni
a E1 

od drugiego obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość 
do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 
podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca 
podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
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  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 
ST 01.16 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni żwirowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
żwirowej. 
Nawierzchnię żwirową można wykonywać na drogach obciążonych ruchem bardzo lekkim i lekkim. 
Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne. 
Nawierzchnię żwirową można wykonywać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i układać na: 
 podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo, 
 podłożu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub cementem, w przypadku gdy jest 
to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo, 
 warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze względu 
na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub 
żwirowa. 
1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  mieścić się w granicach 
krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a 
ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
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Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 
oczek 
kwadratowych 
sita 

nawierzchnia jednowarstwowa lub 
warstwa górna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 
50 - - - 100 
20 - - 100 67 
12 - 92 88 54 
4 86 64 65 30 
2 68 47 49 19 
0,5 44 26 28 11 
0,075 15 8 12 3 
 
 
Rysunek 1. Obszar uziarnienia 
optymalnych mieszanek 
żwirowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
 sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługo frezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania 
mieszanki optymalnej, 
 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 
kontrolowanego dozowania wody, 
 walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
 walców wibracyjnych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża”. 
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad określonych w ST „Warstwy odsączające i 
odcinające”. 
Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je wapnem, cementem lub popiołami lotnymi z 
węgla brunatnego według zasad określonych w ST „Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi”. 
Grubość warstwy ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji projektowej, powinna wynosić 15 cm, a 
jej spadek poprzeczny od 4 do 5%. 
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 [1]. 
5.3.2. Odcinek próbny 
Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w ST „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.: 
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm, 
b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od 10 do 16 cm. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy 
wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność 
można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 
Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymogów jak wyżej. 
5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu 
nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, w okresie 2 
tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za 
pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się 
wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić 
wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki 
żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. BADANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej  podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Ukształtowanie osi w planie  co 100 m oraz w punktach głównych łuków poziomych 
2 Rzędne wysokościowe co 100 m 
3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 
5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych 
6 Szerokość  10 pomiarów  na 1 km 
7 Grubość 10 pomiarów  na 1 km 
8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 
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6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.3.3. Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 
6.3.4. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.3.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. 
6.3.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne 
odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać  1 cm. 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co najmniej w 
10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją projektową. 
Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadków od spadków 
projektowanych nie powinno być większe niż  0,1%, przy zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami 
odprowadzenia wód. 
6.5. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni 
przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną 
metodą. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy odsączającej, 
 dostarczenie materiałów, 
 dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej, 
 wyrównanie do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie poszczególnych warstw, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
ST 01.17 NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podłoża ulepszonego z mieszanki kruszywa niezwiązanego. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest materiałem stosowanym jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach i ulicach. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z miału kamiennego, kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie ziarnowym, w 
procesie technologicznym polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności kruszywa. 
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Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz mieszanin tych 
kruszyw w określonych proporcjach. 
Podłoże ulepszone, leżące pod konstrukcją nawierzchni drogowej wykonuje się w przypadku, gdy grunt rodzimy lub 
nasypowy w podłożu gruntowym nie spełnia warunku nośności lub/i mrozoodporności. Podłoże ulepszone może składać się z 
warstw: mrozoochronnej, odsączającej, odcinającej i wzmacniającej lub w przypadku podłoża ulepszonego 
jednowarstwowego może spełniać funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie. 
Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego może być wykonywane pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem 
kategorii KR1÷KR6. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka 
niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 
określonych proporcjach. 
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział 
wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 
1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie 
obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w 
przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub 
otoczaków. 
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego 
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z 
żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. 
1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, 
nadziarno żwirowe. 
1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych krzemianów lub 
glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. 
Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy 
twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i 
ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem 
ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.  
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i MSSTów, Warszawa 1997 [24] 
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niż 
1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm 
lub mniejszym.  
1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w 
której D jest większe niż 6,3 mm. 
1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który 
został ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma 
(nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 
1.4.15. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw 
nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do 
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa 
różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.  
1.4.16. Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w przypadku, gdy 
podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub mrozoodporności. 
Podłoże ulepszone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniającą, a w 
przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ono spełniać funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie. 
1.4.17. Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami 
oddziaływania mrozu. 
1.4.18. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać się do konstrukcji 
nawierzchni drogowej. Jeżeli występuje w podłożu ulepszonym, jest warstwą najniżej położoną lub w przypadku występującej 
warstwy odcinającej, ułożona jest bezpośrednią nad nią. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą przepuszczalnością po 
zagęszczeniu. 
1.4.19. Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przedostania się cząstek gruntu podłoża   do   
warstw   wyżej   położonych.   Warstwa  ta   powinna  zapewnić  spełnienie  warunku  szczelności  (D15/d85 ≤ 5).  
1.4.20. Warstwa wzmacniająca – warstwa zapewniająca przeniesienie występującego w okresie budowy ciężkiego ruchu 
technologicznego, nazywana również warstwą technologiczną. 
1.4.21. Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m   procent masy, 
NR         brak konieczności badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 
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SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez 
dostawcę/producenta, 
k            współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [21], 
D15     wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której wykonano warstwę 
podłoża lub nawierzchni, 
d85       wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 
d50       wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 
O90        umowna  średnica porów geowłókniny lub geotkaniny,  odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoża), 
zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 
1.4.22. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 
2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
– kruszywo, 
– woda do zraszania kruszywa. 
2.2.3. Kruszywa 
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b) kruszywo z recyklingu, 
c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m. 
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podłoża ulepszonego przedstawia tablica 1. 
Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 [19] i niniejszą SST. 
Tablica 1. Wymagania według WT-4 [ 22] i PN-EN 13242 [18] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie 
podłoża ulepszonego  
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – Deklarowana,  
wsk. – wskaźnik,  wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 
wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 
niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w 
warstwie podłoża ulepszonego pod nawierzchnią drogi 
obciążonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 
Punkt 
PN-EN 
13242 

Wymagania 
 

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 
45; 63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus 
zestaw 1)  
 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1[7] 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo 
drobne: kat. GF80, kruszywo o ciągłym 
uziarnieniu: kat. GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 
1÷7 

 
Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich 

PN-EN 
933-1 [7] 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 
933-1 [7] 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak 
wymagania), kruszywo o ciągłym uziarnieniu: 
kat. GTANR (tj. brak wymagania) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości 

PN-EN 
933-3  [8] 

4.4 Kat. FINR (tj. brak wymagania)  

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

PN-EN 
933-4  [9] 

4.4 Kat. SINR (tj. brak wymagania) 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych w 

PN-EN 
933-5    
[10] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 
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kruszywie grubym 
Zawartość pyłów w kruszywie 
grubym*) 

PN-EN 
933-1 [7] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawartość pyłów   w  kruszywie 
drobnym*) 

PN-EN    
933-1 [7]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
sito 0,063 mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagań 
dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  
1097-2 
[12]  

5.2 Kat. LANR (tj. brak wymagania) 

Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego 

PN-EN   
1097-1 
[11]  

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik mikro-
Devala >50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 i 
9  [13] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 
i 9 [13]  

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242**)  (tj. maksymalna wartość 
nasiąkliwości  ≤2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 
1744-1 
[16]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
 

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-
1[16]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Stałość objętości żużla 
stalowniczego 
 

PN-EN 
1744-1, 
roz. 19.3 
[16]   

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). 
Dotyczy żużla z klasycznego pieca tlenowego i 
elektrycznego pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielko- piecowym kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, 
p. 19.1 
[16]   

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, 
p.19.2 
[16]  

6.4.2.3 Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 
1744-3 
[17] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i 
plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 
1367-3 
[15] i PN-
EN 1097-
2 [12] 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrSST współczynnika 
Los Angeles po gotowaniu > 8%) 

Mrozoodporność na frakcji kruszy- 
wa  8/16 mm   

PN-EN 
1367-1 
[14] 

7.3.3 Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. 
zamrażanie-rozmrażanie ≤ 4% masy), skały 
osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. 
F10 (F25***) 

Skład materiałowy - Zał. C 
 

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 
pkt 
C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i 
odpadowych należy badać czy zawartość 
substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych 
**)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność 
***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
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2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, 
ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 
3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
d) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno 
dostępnych. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” [1],  pkt 4. 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 
5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  projektowanie mieszanki, 
3.  odcinek próbny, 
4.  wbudowanie mieszanki, 
5.  roboty wykończeniowe. 
5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 
wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
Można dodatkowo korzystać z SST [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót 
ziemnych.  
5.4. PROJEKTOWANIE MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM 
5.4.1. Postanowienia ogólne  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa powinna być 
oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o 
takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podłoża ulepszonego. 
Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podłoża ulepszonego, 
określonych w tablicy 2. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział 
ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości, 
spełniając wymagania z tablicy 2. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się 
równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach 
wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1. 
Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład  mieszanek, wzorując się na przykładach podanych 
w załączniku 1. 
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 
W warstwach podłoża ulepszonego można stosować następujące mieszanki kruszyw: 
1. 0/8 mm, 
2. 0/11,2 mm, 
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3. 0/16 mm, 
4. 0/22,4 mm, 
5. 0/31,5 mm, 
6. 0/45 mm, 
7. 0/63 mm. 
Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podłoża ulepszonego, określana wg PN-EN 933-1 [7], powinna być 
zgodna z wymaganiami tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również 
badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 2. Nie określa się wymagania wobec 
minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podłoża ulepszonego. 
Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [7] powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora. 
Uziarnienie mieszanek kruszyw (kategoria GV) o wymiarach ziaren D od 0 do 2 mm należy określić według PN-EN 933-1 [7]. 
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do górnej warstwy podłoża ulepszonego powinny zawierać się w obszarze między 
krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷7, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. W 
przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli 
uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych na 
odpowiednich rysunkach 1÷7. Wobec mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podłoża ulepszonego, które będą 
położone poniżej 20 cm od góry tej warstwy, nie obowiązują żadne inne wymagania dotyczące uziarnienia (kategoria GN) 
poza ograniczeniem zawartości pyłów i jeśli jest to wymagane w ST, wodoprzepuszczalności. 

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/8 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 

 
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/11,2 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/16 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 

 
Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/22,4 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 

 
Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/45 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 

 
Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/63 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 
 
  
Wrażliwość na mróz (wskaźnik SE) i wodoprzepuszczalność mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podłoża 
ulepszonego dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora, według PN-EN 13286-2 [20]. 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podłoża ulepszonego, o ile 
nie przewidują tego szczegółowe rozwiązania. W przypadkach, kiedy podbudowa nawierzchni może być narażona na 
działanie wody gruntowej, należy zapewnić odwodnienie konstrukcji nawierzchni przez zastosowanie warstwy odsączającej. 
Wtedy warstwa ta powinna być wykonana z mieszanki odpornej na działanie mrozu, która po zagęszczeniu do wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia IS = 1,0, albo 1,03 (np. na drogach klasy A i S), powinna charakteryzować się 
wodoprzepuszczalnością mierzoną współczynnikiem filtracji k ≥ 8 m/dobę (≥ 0,0093 cm/s). Mieszanki niezwiązane 
przeznaczone do wykonania ulepszonego podłoża powinny spełniać wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek pomiędzy 
warstwą ulepszonego podłoża oraz podłożem, zgodnie z zależnością: 
D15 / d85 ≤ 5   (1) 
w której: 
D15 – wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której jest wykonana 
warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podłoża, 
d85  –  wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża. 
 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, to na podłożu gruntowym należy ułożyć warstwę odcinającą, spełniającą 
warunek (1), lub odpowiednio dobraną geowłókninę lub geotkaninę.  Ochronne właściwości geowłókniny/geotkaniny przeciw 
przenikaniu drobnych ziaren gruntu podłoża, wyznacza się z warunku: 
d50/ O90 ≥ 1,2   (2) 
w którym: 
d50 – wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 
O90 – umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoża) zatrzymującego się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny; masa 
powierzchniowa geowłókniny nie powinna być mniejsza od 200 g/m2. 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i 
zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2 [20], w granicach podanych w tablicy 2. 
Istotne cechy środowiskowe 
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych 
oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość 
substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W 
przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z 
recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, 
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jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych 
należy uzyskać ocenę ekologiczną takiej mieszanki przez właściwe jednostki. 
5.5. ODCINEK PRÓBNY 
Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z 
Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
1. stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania, 
2. określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu, 
3. określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
wykonywanej warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 
jakie będą stosowane do wykonania warstwy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
5.6. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO I WYKONANIE WARSTW ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 
5.6.1. Przygotowanie podłoża gruntowego 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” [4] 
i SST „Roboty ziemne” [3]. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i 
ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce uzgodnione z Inżynierem. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem warstwy podłoża ulepszonego. 
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoże (koryto) powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeśli uległo ono 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania warstwy podłoża ulepszonego można przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
5.6.2. Warstwa odsączająca i odcinająca 
Jeśli dokumentacja projektowa tak przewiduje, to należy wykonać warstwę odsączającą i/lub warstwę odcinającą, które 
wchodzą w skład podłoża ulepszonego. Warstwa odsączająca jest warstwą najniżej położoną w podłożu ulepszonym, a w 
przypadku występującej warstwy odcinającej, ułożona jest bezpośrednio nad nią. 
Warstwa odsączająca zapewnia odwodnienie konstrukcji nawierzchni i powinna charakteryzować się 
wodoprzepuszczalnością określoną współczynnikiem filtracji podanym w punkcie 5.4.2. Warstwa odcinająca uniemożliwia 
przedostawanie się cząstek gruntu podłoża do warstwy odsączającej lub podłoża ulepszonego. Podłoże ulepszone może być 
wielowarstwowe (właściwe podłoże ulepszone i ew. warstwa odsączająca i ew. warstwa odcinająca) względnie może być 
jednowarstwowe, spełniając funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie. 
Warstwa odsączająca może być wykonana jako: 
– osobna warstwa z piasku, żwiru, geowłókniny według SST „Warstwy odsączające i odcinające” [5], 
– jednowarstwowa konstrukcja podłoża ulepszonego, spełniająca wyżej wymieniony warunek wodoprzepuszczalności. 
Warstwa odcinająca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych cząstek podłoża do warstwy położonej wyżej, które powodują 
wymieszanie gruntu podłoża z warstwą kruszywa, uplastyczniając ją i wpływając na utratę jej nośności przy zawilgoceniu. 
Warstwa odcinająca może być wykonana jako: 
– osobna warstwa z miału kamiennegho, odsiewek, drobnego kruszywa itp. grubości np. 5÷10 cm, według SST „Warstwy 
odsączające i odcinające” [5] lub z geowłókniny (geotkaniny) według SST „Warstwa odcinająca z geowłókniny” [6], 
– jednowarstwowa konstrukcja podłoża ulepszonego, spełniająca warunek szczelności określony w punkcie 5.4.2. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. Geowłókniny przeznaczone do robót należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w 
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 
5.7. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne 
powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 
Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 
Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych, zgodnie z  WT-
4 [22] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę należy stosować się do zasad deklarowania w 
odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [22] załącznik B. 
5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI KRUSZYWA 
Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z 
zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową. 
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Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, 
rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa powinna być 
jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej 
niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie 
jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej 
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. 
5.9. ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować aż do osiągnięcia 
wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. 
Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Kruszywo o 
przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. 
Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W 
miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp. 
Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 
Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a przy walcach 
ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 
5.10. UTRZYMANIE WYKONANEJ WARSTWY 
Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po wykonanej 
warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane 
przez ten ruch. 
5.11. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera dotyczą prac związanych z 
dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
 usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, 
aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
 wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy 1 
niniejszej SST. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 3.  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót 
z dokumentacją projektową 1 raz Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa Dla każdej partii kruszywa  i przy 
każdej zmianie kruszywa Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 2 razy na dziennej działce roboczej   Wg tablicy 2 
5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 
6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 
7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 
piaskowy Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki 10 próbek  
na 10 000 m2 Jw. 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 
12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 
13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.11 
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6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODŁOŻA ULEPSZONEGO 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej podaje 
tablica 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
 
Lp. 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

 
Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (różnice od 
szerokości projektowej) 

2 Równość podłużna Wg [23] Wg [23] 
3 Równość poprzeczna Wg [23] Wg [23] 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% (dopuszczalna tolerancja 

od spadków projektowych) 
5 Rzędne wysokościowe Wg [23] Wg [23] 
6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100 m Przesunięcie od osi projektowanej 

± 5 cm 
7 Grubość warstwy w 3 punktach na działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 2000 m2 
Różnice od grubości projektowanej 
+10%,           -15% 
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie mieszanki, 
 utrzymanie warstwy w czasie robót, 
 przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 
 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
 roboty wykończeniowe, 
 odwiezienie sprzętu. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i 
postanowień Inżyniera. 
9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.2. NORMY 
7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 
8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 

kształtu 
10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 

ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

11. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval) 
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12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 

14. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

15. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
17. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw 
18. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
19. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  
20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 

określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
21. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: Oznaczanie 

filtracji przy stałym i obniżającym spadku hydraulicznym 
 
ST 01.18 NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
1. WSTĘP 
1.1. Zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm: 
 jezdni z kostki koloru kolor antracyt bazalt. 
1.4 Określenia podstawowe 
• Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
• Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 
zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
• Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
• Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych 
do komunikacji. 
• Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
• Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne” 1. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 2. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2.Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. 
określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 

Lp. Cecha Załącznik 
normy Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 
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1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów 
kostki,  
grubości                       < 100mm  
> 100mm 

C Długość   Szerokość        Grubość                     
 
 
±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej  
300 mm  
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 
 
 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 
3 oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 
lub polerowana - zadawalająca odporność,  
b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. 
l normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków,  
b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  
c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały 
element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury,  
b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę,  
c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
we właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

  
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w 
tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie 
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może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, 
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie 
eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie 
użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.2. Składowanie kostek 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 3. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 4. 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5.  
5.3. Konstrukcja podbudowy 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię powinno być wyprofilowana 
zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami ST Wymagania Ogólne 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  
nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.5. Podsypka 
 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. 
 Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite 
ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 
5.6.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do 
+5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót 
zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 
koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu 
lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła 
przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego 
nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie 
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w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 
wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe 
w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć 
warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 
2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 
badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę 
cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2., 
b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 
wątpliwości Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg ST  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST  

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg ST  

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub metodą 
niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: grubości, 
spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości +1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 
 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach  
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej 
do 2 cm 
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c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 
 

d)  równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 -  łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 
 

e)  równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem cechowanym 
oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 
 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projekto-
wanej do ±5 cm 

 
 

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 
cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 
 

i)   sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń 
, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, Ip. 
5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, Ip. od 5c 
do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5  

 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 7. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie 
itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 8. 
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , ST i wymogami Inżyniera , jeżeli pomiary i badania z 
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 „Wymagania ogólne" oraz odpowiednich SST. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 
3 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
4 oznakowanie robót, 
5 przygotowanie podłoża, 
6 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
7 wykonanie podsypki, 
8 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
9 ułożenie i ubicie kostek, 
10 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
11 pielęgnację nawierzchni, 
12 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
13 odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących jak: podbudowa, 
obramowanie . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
ST 01.19 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem o nazwie: 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników: 
 betonowych 20x30 na ławie betonowej z oporem, 
 betonowych 20x25 na ławie betonowej z oporem, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
 krawężniki betonowe, 
 piasek na podsypkę i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
2.3.1. Typy 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 
2.3.2. Rodzaje 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych: 
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 prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 
 prostokątne - rodzaj „b”. 
2.3.3. Odmiany 
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 
100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) krawężnik rodzaju „b” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnik
a 

krawężnika l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
D 

 
b 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
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l  8  12 

b,   h  3  3 

 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, 
zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 
2.4.3. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania 
krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. Beton 
użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
 nasiąkliwością, poniżej 4%, 
 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
2.4.4.2.  Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-1970. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.4.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać 
wymaganiom PN-B-32250. 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 
2.4.4, 
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub 
aprobaty technicznej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 



STWiOR - Zagospodarowanie Terenu Parku przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w 
Rabce 

 

Strona 85 z 112 
Opracował: inż. Stanisław Trocer 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układać należy na 
środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod 
ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
5.3.1. Ława żwirowa 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go 
polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne 
warstwy. 
5.3.2. Ława tłuczniowa 
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną 
powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. Przy grubości warstwy tłucznia w ławie 
wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
5.3.3. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, 
przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w 
przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na 
„wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony 
chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy 
od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.4. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje 
się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy 
oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi  do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 



STWiOR - Zagospodarowanie Terenu Parku przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w 
Rabce 

 

Strona 86 z 112 
Opracował: inż. Stanisław Trocer 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 
cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 
wynoszą: 
 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać 
śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z 
ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 ew. wykonanie szalunku, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
 ew. zalanie spoin masą zalewową, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
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 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
 
ST 01.20 ROBOTY ZIELENIARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
założeniem i pielęgnacją zieleni. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót zieleniarskich 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
 sadzenie bylin 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
2.2. Ziemia urodzajna 
ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i 
zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 
pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z 
osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do wyrobu 
kompostu - PN-G-98011. 
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 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni 
ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.4.1. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.4.2. Byliny  
Typy i ilość zgodnie z zestawieniem w opisie  
2.4.3. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 
 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba  że SST przewiduje inaczej, 
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba  że SST przewiduje inaczej, 
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 
gładkiego, 
 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 
nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 
częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy 
stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
5.2.3. Zasady sadzenia bylin 
 Wyznaczyć zasięg sadzenia wg. projektu.  
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 Przekopać wraz z 10 cm warstwą ziemi ogrodniczej.  
 Wyrównać powierzchnię.  
 W miejscu wyznaczonym na sadzenie wykopać należy odpowiedniej wielkości dołek, najlepiej odpowiednim szpadlem, 5-10 
cm szersze i głębsze niż rozmiar kontenera. Wsadzić rośliny na taką głębokość jak rosły w szkółce.  
 Tuż przed sadzeniem wyjąć roślinę z pojemnika i wsadzić do przygotowanego dołka,  
 Korzenie złamane i uszkodzone uciąć. Usunąć wszystkie pędy kwiatowe i owocostany. Przed sadzeniem roślin pojemniki 
zanurzyć w wodzie tak aby bryły korzeniowe całkowicie nią przesiąkły. W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopać dołki 
o wielkości takiej, by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej.  
 Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym materiałem. Zgęścić podłoże tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego, w celu 
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.  
 Należy starannie podlać rośliny zaraz po posadzeniu. Rośliny nawozić nawozami wolno rozkładającymi się wg ilości 
podanych przez producenta. Nawożenie bylin jest warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju. 
5.2.4. Pielęgnacja bylin  
 Stosowanie odżywek nawozowych.  
 Usuwanie suchych i zmarzniętych pędów oraz przekwitłych kwiatostanów.  
 W pierwszym roku obfite podlewanie; później nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 m2 (metr kwadratowy)  
Ilość jednostek obmiarowych jak w przedmiarze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania robót obejmuje:  
 roboty przygotowawcze,  
 dostarczenie i składowanie materiałów,  
 zabiegi utrzymaniowe wchodzące w zakres wykonywanych robót,  
 pielęgnację posadzonych roślin,  
 usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów,  
 oczyszczenie terenu robót.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

 PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

ST 01.21 TRAWNIKI 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zielonych.  
1.2 Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
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1.3 Zakres robót objętych SST: - roboty pomiarowe, -przygotowanie i oczyszczenie terenu pod trawnik z rolki, -założenie 
trawnika z rolki  
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w ST „Wymagania ogólne”.  
2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  
2.2.1. Ziemia urodzajna Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych -ziemia pozyskana w innym 
miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie.  
2.2.2. Materiał roślinny  
a) Trawnik darniowy z rolki Trawy z rolki należy zamówić 5% więcej niż wynosi powierzchnia przeznaczona pod trawnik, gdyż 
trzeba przewidzieć straty przy układaniu. Trawa jest wysiewana na cienką warstwę torfowego podłoża na folii. Taka darń ma 
grubość około 3 cm i jest cięta na kawałki o wymiarach 50 x 200 cm (ciężar rolki wynosi ok. 15 kg). Trawa wysiewana wprost 
do gruntu jest gęsta i bardzo dobrze wygląda, ale w czasie oddzielania jej od podłoża skracane są korzenie - nawet o połowę. 
Istnieje zatem ryzyko, że będzie się długo ukorzeniała, co może doprowadzić do jej żółknięcia. Natomiast trawa z folii - choć 
delikatniejsza z wyglądu - ma całe korzenie, dlatego lepiej wrasta w podłoże i nie przesycha na krawędziach. Cechy trawnika 
darniowego: -darń jest gęsta, niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na całej powierzchni; -ziemia w strefie korzeni 
ma tę samą grubość, jest lekko wilgotna i się nie kruszy; -pas rozwiniętej darni podniesiony oburącz za jedną krawędź nie 
przerywa się, a tym bardziej nie rozpada na kawałki  
b) Nawozy mineralne Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania- Azofoska.  
2.2.3 Materiały do zabezpieczenia drzew i krzewów na okres przesadzania: -maty słomiane -juta lub areowłókniny ogrodnicze 
do zabezpieczania odkrytych systemów korzeniowych -drut stalowy 4-6 mm lub taśma  
3. SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do 
wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu ręcznego i mechanicznego do 
wykonywania trawnika zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. -lekki walec do 500kg do przygniecenia trawnika -lekkie 
narzędzia ogrodowe- grabie, motyczki -cysterna do dowozu wody (lub inne urządzenia wykorzystujące istniejącą 
infrastrukturę) Sprzęt do przesadzania drzew i krzewów- Wykonawca przystępujący do przesadzenia drzew i krzewów 
powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu ręcznego i mechanicznego do wykonywania trawnika 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”.  
4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu Transport darni z trawą może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Przywieziony trawnik można trzymać w stosach najwyżej 3 dni. 
potem należy rozwinąć rolki i położyć je w ocienionym miejscu dbając o częste podlewanie. Transport drzew i krzewów – w 
ramach terenu szkoły należy realizować za pomocą małych sprzętów mechanicznych lub taczek.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”.  
5.2. Szczególne zasady wykonania robót  
5.2.1 Trawniki Wymagania dotyczące wykonywania trawników darniowych z rolki  
a) TERMIN ZAKŁADANIA TRAWNIKA Termin zakładania trawnika zależy od różnych czynników takich, jak uwilgotnienie 
gleby i powietrza. najlepszym terminem na założenie trawnika jest wiosna (gdy temperatura wynosi powyżej 5-7°c) lub późne 
lato (koniec sierpnia - początek września). jeżeli jest to niemożliwe drugim okresie, można założyć trawnik wczesną wiosną, 
jednak wtedy należy liczyć się z utrudnioną pielęgnacją ze względu na wzrost temperatury. najlepszym terminem jest jednak 
późne lato, gdyś gleba jest już ogrzana i nie ma ryzyka, że wschody zostaną opóźnione przez niską temperaturę, opady 
występujące późnym latem sprzyjają kiełkowaniu, niskie temperatury wiosną hamują rozwój traw, ale nie hamują rozwoju 
chwastów co prowadzi do zagłuszenia wschodzących traw. Należy unikać zakładania trawników w czerwcu i lipcu, ze 
względu na bardzo wysokie temperatury. przed położeniem trawy z rolki należy dokładnie przygotować podłoże pod przyszły 
trawnik tj. dokładnie odgruzować, wyrównać i przygotować warstwę nośną pod trawnik. najlepiej sprawdzić odczyn gleby 
jeżeli ph jest niższe od 5,5 (dla traw pH powinno wynosić od 5,5 do 6,5), w takim wypadku wapnować w dawce 0,01- 0,015 t 
wapna na 100m3 w zależności od odczynu gleby. Podłoże powinno się użyźnić dodając substancji organicznych w postaci 
substratu torfowego lub kompostu - warstwa ok. 5 cm, co poprawi strukturę gleby. można dodać również 3 cm piasku ( 0,5 - 
0,6 mm). takie zabiegi pozwolą na łatwe przenikanie wody i składników pokarmowych do korzeni, będzie ułatwiony dostęp 
powietrza i wymiana gazów, a także w strefie korzeniowej będzie utrzymywała się wyższa temperatura. Ważne jest 
wyrównanie powierzchni. zabieg ten najlepiej przeprowadzić jesienią, by proces osiadania gleby był dostatecznie długi.  
b) PODŁOŻE Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, powinien być wyrównany i splantowany. 
Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem. Przed 
rozłożeniem darni z rolki ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub zagrabić.  
c) UKŁADANIE DARNI Układanie darni należy rozpocząć od pojedynczego rzędu wzdłuż boku najbliższego stosowi darni. 
każdy rząd należy przyciskać specjalną deską ze słupkiem. następnie za pomocą poziomicy i deski należy sprawdzić poziom. 
Jeżeli występują zagłębienia lub wybrzuszenie nie wolno wbijać darni, lecz należy ją ponieść i wyrównać podłoże. Jeżeli na 
trawniku zauważymy jakieś chwasty należy je usunąć. drugi rząd należy kłaść przyciskając do pierwszego, w linii prostej. 
podobnie postępujemy z pozostałymi pasami. Nie wolno stawać bezpośrednio na trawniku, ale na desce. należy uzupełnić 
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wszystkie szpary, jakie pozostały za pomocą piasku, który mocno wciskamy w wolne miejsca i wpychamy za pomocą 
szczotki. Na zakończenie pracy należy przyciąć brzegi wzdłuż krawędzi trawnika.  
d) PIELĘGNACJA Po tygodniu należy zwałować cały trawnik lekkim wałem. Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzić zwykle 
po 2-3 tygodniach od ułożenia. trawa będzie wtedy miała około 5 do 7,5 cm. Rośliny będą miały lepszy dostęp do światła, co 
ułatwi ich dalszy wzrost. taki zabieg wpłynie też korzystnie na krzewienie się roślin. następnie kosić 2 razy w tygodniu w 
okresach intensywnego wzrostu (maj, wrzesień) oraz co najmniej raz w tygodniu w pozostałych okresach na wysokość 5 cm. 
e) NAWOŻENIE Nawożenie trawników jest najlepszą metodą zabezpieczenia ich przed inwazją chwastów oraz 
występowaniem chorób. prawidłowy stosunek n:p:k to dla większości trawników 3:1:2 lub 2:1:1. Proponowanym nawozem jest 
Azofoska (2 kg na 100m2 ) najlepiej nawozić wiosną oraz późnym latem i jesienią. jednorazowa dawka azotu nie powinna 
przekraczać 50kg czystego składnika na hektar. Pierwsze nawożenie po ułożeniu trawnika powinno się wykonać po około 3-4 
tygodniach od ułożenia. ostatnie nawożenie powinno być przeprowadzone na około 30 dni przed wejściem trawy w okres 
spoczynku.  
f) KOSZENIE O wielkości i terminie zapotrzebowania na wodę decydują warunki klimatyczne, struktura warstwy nośnej i 
podłoża, rodzaj i forma trawnik, gatunki i odmiany traw oraz częstotliwość koszenia. Przyjmuje się, że głębokość zwilżenia 
podłoża powinna wynosić 10-15 cm (gdy gleba przesuszona 10-15 l wody / m2). by sprawdzić jak długo należy podlewać, 
należy zaobserwować, czy wda wsiąka w glebę. gdy pojawią się kałuże przerywamy podlewanie i sprawdzamy, czy po 
kilkunastu minutach woda wsiąkła. jak nie, przerywamy podlewanie. podlewać raz tygodniu, a w okresie suszy co 3-4 dni. Nie 
należy podlewać trawników przy temp poniżej 10°c, podczas upalnych dni w godzinach 9 -17. najlepiej wcześnie rano, lub 
wieczorem po zachodzie słońca. najlepsze jest podlewanie ręczne, ale można także zastosować zraszacze przenośne.  
5.2.2 Zabezpieczenie istniejących drzew podczas budowy W czasie trwania budowy w sąsiedztwie istniejących drzew, 
następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Wszystkie obiekty 
zieleni pozostające w sąsiedztwie realizowanego placu zabaw należy zabezpieczyć na czas trwania budowy. Wszelkie 
konieczne prace ziemne w pobliżu drzew i krzewów wykonywać zgodnie z zapisami art. 82 ust. 1, 1a Ustawy o ochronie 
przyrody z 2004 r., z późniejszymi zmianami. Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew należy obciąć fachowo i 
zabezpieczyć środkiem grzybobójczym. Na czas prowadzenia prac pnie drzew zabezpieczyć otuliną z desek i matami 
słomianymi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego drzew należy czasowo 
(na czas trwania prac) osłonić korzenie jutą lub agrowłókniną zabezpieczając je przed nadmiernym wysuszeniem (np. 
polewać wodą). Pnie drzew należy zabezpieczyć otuliną z desek o wysokości nie mniej niż 150 cm. Dolna część desek 
powinna opierać się na podłożu; oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60cm w minimum trzech miejscach 
tak aby deski ściśle przylegały do pnia. W związku z prowadzeniem prac w obrębie systemów korzeniowych, prace należy 
prowadzić ze szczególną starannością, ręcznie. Nie można pozostawiać odkrytych korzeni drzew i krzewów. W przypadku 
prac prowadzonych latem odkryte na czas prac korzenie należy okryć matami słomianymi podlewanymi wodą. W okresie zimy 
chronimy odkryte korzenie przed przemarznięciem suchymi matami słomianymi. Ponadto należy: nie dopuszczać do 
obsypywania pni ziemią z wykopu; nie składować materiałów budowlanych pod koronami drzew i przy krzewach; ograniczać 
skutki posuszy poprzez: - wykonywanie krótkich odcinków wykopów; - prowadzenie robót poza sezonem wegetacyjnym; - 
podlewanie drzew i krzewów, których uszkodzenie oszacowano na większe niż 30%; - zraszanie koron drzew przy bardzo 
niesprzyjających warunkach meteorologicznych.  
Pielęgnacja przez rok po realizacji inwestycji 
Pielenie pól z bylinami - 1139,2m2 
Nawożenie nawozem wieloskładnikowym (2 kg na 100m2) - 2422,6m2. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości  
6.2.1 Trawniki Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: - oczyszczenia terenu z gruzu i 
zanieczyszczeń, - określenia ilości zanieczyszczeń - wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 
rozścielonej ziemi, - ilości rozrzuconego kompostu, - prawidłowego uwałowania terenu, - jakości trawnika darniowego, 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: - prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), -prawidłowego 
poziomu ułożenia darni -odpowiedniej jakości trawnika -gęstości darni, czy jest niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego 
koloru na całej powierzchni; -ziemi w strefie korzeni ma tę samą grubość, jest lekko wilgotna i się nie kruszy; -pas rozwiniętej 
darni podniesiony oburącz za jedną krawędź nie przerywa się, a tym bardziej nie rozpada na kawałki  
6.2.2 Kontrola robót przy przesadzaniu drzew i krzewów Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
przesadzenia roślinności i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 
wymagania.  
6.2.3 Kontrola robót przy zabezpieczeniu drzew i krzewów na czas prac budowlanych Sprawdzenie jakości robót polega na 
wizualnej ocenie zabezpieczenia drzew i krzewów oraz kontroli poprawności zabezpieczenia przez cały okres trwania robót.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
7.2 Szczególne zasady obmiaru Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników darniowych. Jednostką obmiarową robót 
związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów jest: - dla drzew i krzewów - sztuka, Jednostką obmiarową robót związanych 
z usunięciem drzew i krzewów jest: - dla drzew i krzewów - sztuka,  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
8.2 Szczególne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 dały pozytywne wyniki. Jednostką obmiarową jest: - m2 (metr kwadratowy) 
powierzchni trawnika darniowego z rolki Jednostką obmiarową robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów jest: - 
dla drzew i krzewów - sztuka, Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest: - dla drzew i 
krzewów - sztuka, Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów pod przesadzenie, przed 
ich zasypaniem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena m2 trawnika darniowego obejmuje: - roboty pomiarowe i przygotowawcze, -
pozyskanie, dostarczenie, kupionego trawnika darniowego i nawozu -przygotowanie podłoża -ułożenie trawnika z rolki wraz z 
pielęgnacją -uporządkowanie terenu -przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. Cena 
przesadzenia drzewa (krzewu) obejmuje: - wykopanie drzewa (krzewu) z bryłą korzeniową - zabezpieczenie drzewa(krzewu) - 
wykopanie dołu we wskazanym miejscu - przesadzenie drzewa (krzewu ) do nowego miejsca - stabilizację drzewa (krzewu) 
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: - zabezpieczenie drzewa (krzewu) przed przystąpieniem do robót 
budowlanych - utrzymywanie zabezpieczeń w należytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych - zabezpieczenie 
uszkodzonych systemów korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub przemrożeniem systemu korzeniowego - 
demontaż zabezpieczeń po zakończeniu prac  
9.2 Szczegółowe zasady dotyczące ustalania podstawy płatności Warunki płatności określa Umowa Wykonawcy z 
Zamawiającym.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-G-98011 - Torf rolniczy  
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. 
Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2005 Nr 
239, poz.2019 z późn. zmianami) – tekst ujednolicony, 
 
ST 01.22 WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
usunięciem drzew i krzewów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzewów, 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
 piły mechaniczne, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
 spycharki, 
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport pni i karpiny 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób 
nie powodujący ich uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny 
i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 
wykarczowaniu. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez 
Inżyniera. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z 
roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej 
niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
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Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
5.3. Usunięcie drzew i krzewów 
Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących 
przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co 
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod 
nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, 
wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę 
nasypu, 
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z 
powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i 
zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy 
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób 
który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania 
powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie 
w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien 
być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a 
nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w 
miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze 
spalanie. 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą 
Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być 
przykryta warstwą gruntu. ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna 
być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania 
dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w  ST „Roboty 
ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 
 dla drzew - sztuka, 
 dla krzaków - hektar. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich 
zasypaniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na 
miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
 zasypanie dołów, 
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 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. przepisy związane 
 Nie występują. 
 
ST 01.23 OGRODZENIE 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową ogrodzenia. 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
ogrodzenia obiektu objętego przetargiem. 
1.3.2. Elementy ogrodzenia 
Ogrodzenie – systemowe z paneli wys. 1,5 metrowych + panele o długości wynikowej, o długości 2,5 m. 
Bramy wjazdowe - systemowe przesuwne z kontrolą dostępu, otwieranie mechanicznie i ręczne; 
Furtki wejściowe - systemowe z kontrolą dostępu; 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed dostawaniem się osób niepożądanych 
1.4.2. Panele ogrodzeniowe - segmenty ogrodzeniowe posesyjne; 
1.4.3. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Przepisy ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 
1. Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Bramy i furtki w ogrodzeniu należy wykonywać w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu. 
3. Ogrodzenie z bramami i furtkami systemowe, powinno odpowiadać wyglądem i konstrukcją istniejącemu ogrodzeniu. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi do wykonania ogrodzeń, objętych niniejszą specyfikacją są: 
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
panele ogrodzeniowe o rozpiętości osiowej 2,5m; 
panele wynikowe ( skrajne) dostosowane o rzeczywistej długości ogrodzenia po obmiarze z natury; 
słupki ogrodzenia systemowe; 
bramy systemowe przesuwne - 7 szt. 
furtki systemowe – 5szt. 
słupki bram i furtek systemowe wg technologii producenta 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 
Fundament pod słupy ogrodzenia o wymiarach 30x30cm i głębokości 120cm poniżej terenu. Fundamenty pod konstrukcje 
bramy i furtki – wg wytycznych producenta. 
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono inaczej, powinna być B 20 lub zgodna ze wskazaniami 
Inżyniera. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 Składnikami betonu są: 
cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701 Transport i 
przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno 
spełniać wymagania PN-B-06712 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, ST lub wskazania 
Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z 
zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010 
2.3.2. Panele ogrodzeniowe 
Panele wysokości 1,5 m – wykonane z ocynkowanych drutów  śr. 5mm, a następnie malowane metodą proszkową. Panele są 
jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi końcówkami o długości 3cm, które można umieścić u góry lub na dole 
ogrodzenia. Wymiary oczek to 20x5cm oraz 10x5cm w miejscu profilowania. Liczba profilowań panelu – 4. Wysokość słupa – 
320cm.Kolor panelu – RAL 6005 
Panele wysokości 4,03m – wykonane z ocynkowanych drutów, a następnie malowane metodą proszkową. 
Średnica drutu w panelu - poziomego 8mm, pionowego 5mm. Panele są jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi 
końcówkami o długości 3cm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia. Wymiary oczek to 20x5cm oraz 10x5cm w 
miejscu profilowania. Liczba profilowań panelu – 6. Wysokość słupa – 480cm. Kolor panelu – RAL 6005 
2.3.3. Słupki ogrodzenia - 
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Do ogrodzenia wys. 1,5 m – słupy systemowe z profilowanej stali ocynkowanej i powlekanej zakończone kapturkiem, z 
nacięciami na druty poziome paneli, profil słupa 60x50mm, wcięcie słupa co 10cm. Kolor słupa – RAL 6005 
2.3.4. Bramy  
Brama B-1  
brama dwuskrzydłowa, wysokość bramy 150cm, światło wjazdu 2,50 m  
Rama - wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x 60 mm z wypełnieniem. 
Słupy - słupy o profilu kwadratowym zakończone kapturkiem. Wyposażone w specjalne listwy do montażu paneli. 
Akcesoria - zawiasy: regulowane zawiasy umożliwiające ruch skrzydła w obrębie 180º. Zamek: składa się z wpustu zamka, 
prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki. 
Technologia powlekania - ocynkowanie i powłoka poliestrowa. 
Kolory - zielony RAL 6005 
2.3.7. Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę 
Wszelkie materiały do wykonywania ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wyroby powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami: 
-certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną 
-wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, o ile są one wymagane w projekcie 
-informacją o okresie przydatności do stosowania 
-podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi. 
Podczas przyjmowania na budowę wyrobów wykonawca powinien sprawdzić: 
-zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową 
-kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę 
-wygląd zewnętrzny, kolor, wymiary itp. właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału z 
podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej lub innymi, o 
ile kontrola taka była przewidziana w projekcie. 
Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który został przyjęty na podstawie 
powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania 
powinny być podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiałem dokumentach. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 
szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować:  
Środki transportu, 
Żurawie samochodowe,  
ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki,  
małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,  
przewoźne zbiorniki do wody,  
sprzęt spawalniczy, 
itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały do wykonania ogrodzeń należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne. 
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót ogrodzeniowych 
wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji 
projektowej, ST lub wskazań Inżyniera. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
-wykonanie fundamentów betonowych pod ogrodzenie, bramy  
-montaż słupków stalowych pod ogrodzenie panelowe, bramy; 
-montaż paneli ogrodzeniowych 
-montaż bram  
5.3. Wykonanie fundamentu ogrodzenia 
Fundamenty betonowe wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupki, można wykorzystywać do dalszych prac co 
najmniej po 7 dniach od ustawienia w nich słupków, a jeżeli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 
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100C - po 14 dniach. Rzędne posadowienia fundamentu dostosować do docelowego ukształtowania terenu , ewentualne 
uskoki realizować za słupkami przęseł 
5.4. Ustawienie słupków 
Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki 
końcowe, narożne oraz bramowe należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając 
je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około 450. 
5.5. Osadzanie paneli ogrodzeniowych 
Panele ogrodzeniowe należy montować do wcześniej przygotowanych słupków w systemie producenta. 
5.6. Osadzanie bram i furtek 
Bramy i furtki posiadają konstrukcję samonośną, zespół nośny posadowiony jest na wcześniej wykonanym fundamencie - 
montaż wg wytycznych wybranego producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać 
badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości 
(atesty) należą: 
-panele ogrodzeniowe 
-bramy przesuwne, furtki ; 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”.. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w 
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) poprawność wykonania fundamentów, 
d) prawidłowość wykonania i montażu paneli ogrodzenia, 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia łącznie z bramami i furtkami. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i 
badania dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 
-ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
-uporządkowanie terenu, 
-przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 



STWiOR - Zagospodarowanie Terenu Parku przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w 
Rabce 

 

Strona 97 z 112 
Opracował: inż. Stanisław Trocer 

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 
żeliwnych. Wymagania i badania 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości zarządzania jakością 
 
ST 01.24 OŚWIETLENIE TERENU 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem o nazwie: 
jak w pkt 1.1 Warunki Ogólne 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową oświetlenia na drogach 
publicznych istniejących i projektowanych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy 
oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
1.4.2. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca do zamocowania 
opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 16 m. 
1.4.3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.4.4. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego 
przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.4.5. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i 
nad ziemią. 
1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
1.4.7. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej w 
pozycji pracy. 
1.4.8. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na 
nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.3. Materiały stosowane przy układaniu kabli 
2.3.1. Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04 
[24]. 
2.3.2. Folia 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego 
PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 [21]. 
2.4. Elementy gotowe 
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane 
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Pod maszty i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji 
projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 [1]. W zależności od 
konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według 
SST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych” [35]. Składowanie prefabrykatów powinno 
odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 
2.4.2. Rury betonowe. Rury betonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-75/8971-06 [28].  
2.4.3. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza 
ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 90 mm. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
2.4.4. Kable 
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu 
znamionowym  0,6/1 kV, cztero- lub pięciożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być 
dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 
zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca się stosowania 
kabli o przekroju większym niż 50 mm2. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
2.4.11. Żwir na podsypkę 
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i odpowiadać wymaganiom BN-
66/6774-01 [23]. 
2.4.12. Kit uszczelniający 
Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować wszelkie rodzaje kitów 
spełniające wymagania BN-80/6112-28 [20]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
 żurawia samochodowego, 
 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
 wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem  70 cm, 
 spawarki transformatorowej do 500 A, 
 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
 ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do  15 cm, 
 urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
 samochodu skrzyniowego, 
 przyczepy dłużycowej, 
 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
 samochodu dostawczego, 
 przyczepy do przewożenia kabli. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane 
zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 
odpowiadać wymagniom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy 
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. 
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i  zgodnie z PN-68/B-
06050 [2]. 
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Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 
stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu 
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub 
kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać 
warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie 
spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 
należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora. 
5.4. Montaż fundamentów prefabrykowanych 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w 
dokumentacji projektowej. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, 
spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01 [23].  Przed 
jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 
powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od 
poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia  ± 2 cm. Ustawienie fundamentu 
w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 
5.9. Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z 
normą PN-76/E-05125 [13].  
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
 Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w 
przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna 
zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością  5 cm na 
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o 
grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad 
kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub 
z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 
się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, 
zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście 
rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki 
identyfikacyjne. Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie  2-metrowych 
zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m. 
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych 
 
Lp. 

 
Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

  pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy zbliżeniu 

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 
kV 

25 10 

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci 
wyższe niż 1 kV 

50 10 

3 Kable telekomunikacyjne 50 50 

4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi 

50 *) 50 

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) 100 
6 Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18] 

7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 
odciążka) 

- 80 

8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

*) Należy zastosować przepust kablowy. 
5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu ukazania się nowych przepisów, 
może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w 
konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład 
energetyczny. 
5.11.1. Zerowanie 
Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-
neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. 
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Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 
200 m,  należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 5 omów. 
Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych  20 mm, nie krótszych niż 2,5 m, połączonych 
bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm. Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy 
łączyć przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. 
5.11.2. Uziemienie 
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący samoczynne 
odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z 
kablem oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarń, 
masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków 
probierczych. Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna być 
układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu. Od zacisków ochronnych do 
elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. 
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić 
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
6.5. Linia kablowa 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
 głębokości zakopania kabla, 
 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
 odległości folii ochronnej od kabla, 
 rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które 
należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
6.7. Instalacja przeciwporażeniowa 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan 
połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości 
ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu uziomów ochronnych 
należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji 
projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych 
dla stwierdzenia skuteczności zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 
6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inspektora 
odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf oświetleniowych jest sztuka. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykopy pod fundamenty i kable, 
 wykonanie fundamentów i ustojów, 
 ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
 wykonanie uziomów taśmowych. 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 8.5 SST 
„Wymagania ogólne”: 
 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
 protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena 1 m linii kablowej obejmuje odpowiednio: 
 wyznaczenie robót w terenie, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykopy pod fundamenty lub kable, 
 wykonanie fundamentów lub ustojów, 
 zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 
 układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 
 podłączenie zasilania, 
 sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
   1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 
   2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 

przy odbiorze 
   3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
   4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
   5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
   6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
   7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
   8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
   9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 10. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
 11. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 

kabli 
 12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
 13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

 14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

 15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
 16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
 17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 

na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

 18. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi. Wymagania 

 19. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
Wymagania i badania 

 20. BN-80/6112-28 Kit miniowy 
 21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego 
 22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka 
 24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
 28. BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO 
 29.  BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
 30.  BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 
10.2. Inne dokumenty 
31. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
32. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r. 
34. Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 
35. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
 
ST 01.25 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania 
instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachachu 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku: 
Zakres robót obejmuje wykonanie:  
instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych,  
montażu ogniw fotowoltaicznych,  
instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,  
środków dodatkowej ochrony od porażeń,  
ochrony przepięciowej.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.  
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne 
z podanymi w dokumentacji projektowej.  
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne 
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z 
Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację. 
2. MATERIAŁY.  
Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji  fotowoltaicznych powinny odpowiadać parametrom technicznym 
wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat 
technicznych. 
2.1. Odbiór materiałów na budowie.  
−Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze  świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego.  
−Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.    
−W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, 
materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  
2.2. Składowanie materiałów na budowie.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
2.3. Instalacja fotowoltaiczna.  
2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne.  
Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach polikrystalicznych.  
Moduły fotowoltaiczne są obudowane szkłem hartowanym o grubości 3,2 mm, a pojedyncze cele znajdują się pomiędzy 
dwoma warstwami z tworzywa sztucznego EVA. Szklane pokrycie i folia elektroizolacyjna znajdująca się na tylnej  ścianie są 
razem laminowane, co gwarantuje ochronę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. 
2.3.2. Przemiennik częstotliwości.  
Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast przemiennik częstotliwości  przekształca prąd stały na zgodny z 
siecią prąd przemienny  ‐ z możliwie wysoką wydajnością. Przemiennik częstotliwości stale reguluje optymalny punkt 
eksploatacyjny instalacji dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych i nasłonecznienia. 
Przemiennik  częstotliwości wyposażony jest w  funkcję ENS, która odpowiada za połączenie, które bezpiecznie oddziela 
instalację fotowoltaiczną od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.  
Ochronniki przepięciowe w przemienniku częstotliwości chronią moduły i elektronikę przed szkodliwym przepięciem.  
Jako przemiennik częstotliwości przewidziano falowniki o różnej mocy w zależności do którego obiektu zostanie zastosowany. 
Parametry falownika zgodnie z dokumentacją: 
falownik trójfazowy: 
Maks. prąd wejściowy Idc max 1 / Idc max 2     16,0 A / 16,0 A 
Maks. prąd zwarciowy , pole modułu (MPP1/MPP2)    24,0 A / 24,0 A 
Min. napięcie wejściowe (Ude min)   150 V 
Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start)   200 V 
Znamionowe napięcie wejściowe (Udc.r)   595 V 
Maks. napięcie wejściowe (Udc max)    1000 V 
Zakres napięć MPP (Umpp min - Umpp max)   228-800 V 
Liczba trackerów MPP    2 
Liczba przyłączy prądu stałego DC    2+2 
Moc znamionowa AC (Pac.r)   7000 W 
Maks. moc wyjściowa   7000 VA 
Maks. prąd na wyjściu (Iac max)   11,2 A 
Przyłącze sieciowe (zakres napięcia)   3-NPE 400 V / 230 V lub 3-NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) 
Częstotliwość (zakres częstotliwości)     50 Hz / 60 Hz (45-65 Hz) 
Współczynnik zniekształceń nieliniowych < 3% 
Współczynnik mocy  (cos ϕac.r)   0,85-1 ind. / poj. 
Stopień ochrony   IP 65 
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Klasa ochrony   1 
Kategoria przepięciowa (DC / AC)   2/3 
Pobór energii w nocy   < 1 W 
Koncepcja falownika     beztransformatorowa 
Chłodzenie     regulowana wentylacja 
Montaż    wewnętrzny i zewnętrzny 
Zakres temperatury otoczenia     od -25 do +60oC 
Dopuszczalna wilgotność powietrza    0-100% 
Maksymalna wysokość nad poziomem morza 2000m / 3400m (nieograniczony / ograniczony zakres napięcia) 
Technologia przyłączenia DC    4 x DC+ i 4 x DC- Zaciski śrubowe 2,5-16mm2 

Technologia przyłączenia AC    pięciostykowe zaciski śrubowe 2,5-16mm2 
Przykładowy falownik SYMO 7,0-3-M lub równoważny. Dobrano panele LG 340 N1C-AS lub równoważne. 
2.4. Konstrukcja nośna.  
Elementy konstrukcji: 
Wykonana z rur prostokątnych140x80x6 z stali St3S łączonej za pomocą spoin pachwinowych gr 3mm obwodowo w 
miejscach styku elementów. 
Wykonana konstrukcja winna być zabezpieczona antykorozyjnie za pomocą malowania farbami antykorozyjnymi  
mocowanie konstrukcji stalowej do konstrukcji budynku na ścianach nośnych 
 w elementach pionowych lub zamkniętych wykonanych z rur  stalowych 140x80x6 nawiercić otwory u dołu i góry elementu 
zapewniające odprowadzenie wilgoci. 
Zweryfikować rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich długość, wymiary belek dociążających po wykonaniu odkrywek w 
powierzchni dachu. 
Należy dokonać oceny stanu technicznego stropodachu, dokonać niezbędnych napraw przed przystąpieniem do montażu 
konstrukcji wsporczej, wszelkie przejścia przez płaszczyznę dachu uszczelnić  
2.5. Pokrycie dachu 
Do wykonania nowego pokrycia dachu przewiduje się system bez spoinowy składający się z: masy bitumicznej, włókniny 
poliestrowej zbrojącej, posypki bazaltowej 
 W miarę potrzeb należy dokonać wymiany uszkodzonych elementów stropodachu. 
Przewiduje się wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy gr 0,55mm ocynkowanej na wszystkich elementach 
ceramicznych wystających ponad powierzchnię dachu. Blacharka winna być wcięta w mur na głębokość 3cm i uszczelniona . 
3. SPRZĘT.  
Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu:  
samochód dostawczy do 0,9 t,  
samochód skrzyniowy 5 t,  
żuraw samochodowy 5 t,  
wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą 
4. TRANSPORT.  
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi  środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z 
modułami fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Okablowanie i rozdzielnia. 
Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Odpory na promienie UV oraz wysoką temperaturę . 
Przekrój kabla –6mm2.Trasy kablowe na dachu prowadzić w korytach. Trasy kablowe wewnątrz budynków prowadzić w 
rurkach osłonowych. 
Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w 
systemach fotowoltaicznych. 
Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe -dławiki, złącza, wtyki, itp. 
Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania: 
-napięcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC 
-temperatura pracy od -400C do+1200C 
-odporność na promieniowanie UV i ozon 
-odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz) 
Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie polwinitowej 
450/750V.Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Całość urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w szafie rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. 
Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie izolacji, IP65. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z 
uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń. 
Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostępem osób niepowołanych montaż urządzeń bezpośrednio na 
ścianie –bez centralnej szafy –osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i AC 
stosować obudowy natynkowe modułowe w II klasie izolacji z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym.  
Szczegóły systemu, zabezpieczeń, urządzeń i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa. 
5.2. Instalacja fotowoltaiczna.  
5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.  
Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcją montażu producenta. Do 
mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z dokumentacją projektową. Połączenia elektryczne wykonać 
przewodem odpornym na promienie UV. Do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe. Właściwie oznaczyć polaryzację strony 
DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem. 
5.2.2. Przemiennik częstotliwości.  
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Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej.  
5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń.  
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 
• zachowanie odległości izolacyjnych, 
• izolacja robocza, 
•samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym 
5.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa.  
W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami należy stosować system ochrony przeciwprzepięciowej zarówno po stronie DC 
jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.5. Ochrona przed przetężeniowa.  
Instalację fotowoltaiczną zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową. Instalację zabezpieczyć bezpiecznikami 
topikowo-cylindrycznymi   o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.3. Konstrukcja nośna.  
Do montażu  ogniw fotowoltaicznych należy użyć  zaprojektowanych  stalowych ram wsporczych wykonanych rur 
prostokątnych 140x80x6 wraz z systemem podnośników hydraulicznych.  
Elementy ramy wsporczej łączymy spawami obwodowymi gr 3mm.  
Mocowanie konstrukcji stalowej do dachu za pomocą kotew chemicznych systemu HILTI HVU System i kotew HAS-E-R 
M39X360/100 po dwie kotwy na każdą podporę.  
5.4. Pokrycie dachu 
 Do wykonania nowego pokrycia dachu przewiduje się system bez spoinowy składający się z: masy bitumicznej, włókniny 
poliestrowej zbrojącej, posypki bazaltowej.  
 Przewiduje się wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy gr 0,55mm ocynkowanej na wszystkich elementach 
ceramicznych wystających ponad powierzchnię dachu. Blacharka winna być wcięta w mur na głębokość 3cm i uszczelniona . 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:  
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,  
właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,  
wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
6.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.  
Wszystkie prace wykonać zgodnie:  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego 
stosowania),  
z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.  
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne. Zagrożenia 
występujące podczas realizacji robót, instalacje na napięciu do 1,0kV i powyżej 1kV;  
wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem,  
wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze,  
wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do demontażu,  
pomiary skuteczności ochrony od porażeń.  
Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania lekarskie. 
Na placu budowy razem z instalacją elektrycznymi będą wykonywane instalacje innych branż.   
Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji.   
Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy:  
Porażenie prądem elektrycznym   
Upadek z wysokości powyżej 5m   
Sposób prowadzenia instruktażu BHP.   
Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, zapoznaje pracowników z 
zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas transportu materiału na budowę.   
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa.     
Prowadzeniu prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej ostrożności. W razie potrzeby 
stosowania sprzętu ochrony osobistej.  
7. OBMIAR ROBÓT.  
Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Jednostką obmiarową jest komplet robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.  
8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.  
Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres 
pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania 
stawiane instalacjom elektrycznym.  
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. 
Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod 
warunkiem,  że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych.  
Zakres badań odbiorczych obejmuje:  
oględziny instalacji elektrycznych,  
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badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,  
próby rozruchowe.  
Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na 
podstawie dostarczonych protokółów. 
Protokoły zbadań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru.  
Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym,  że z badań i prób powinny być sporządzone 
oddzielne protokoły.  
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych. Protokół ten należy 
przedłożyć do odbioru końcowego. Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:  
numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,  
nazwę i adres obiektu,  
imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,  
datę wykonania badań odbiorczych,  
ocenę wyników badań odbiorczych,  
decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,  
ewentualne uwagi i zalecenia komisji,  
podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.  
8.1.2. Oględziny instalacji elektrycznych.  
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.  
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  
spełniają wymagania bezpieczeństwa,  
zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,  
nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania  
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  
wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  
 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  
doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  
doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  
wykonania połączeń obwodów,  
doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  
umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  
rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,  
oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,  
umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub  innych informacji na oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, 
zacisków itp.,  
wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji.  
8.1.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji.  
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki:  
zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego,  
trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów,  
zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania,  
właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników atmosferycznych.  
8.1.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.  
Należy sprawdzić prawidłowość dobrania  środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych oraz ich zgodność z 
normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej należy sprawdzić pomiarami powykonawczymi. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.  
8.1.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi.  
Należy sprawdzić, czy:  
instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu 
których) są zainstalowane,  
urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym 
oddziaływaniem na otoczenie,   
urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy,  
dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  
urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem,  
urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.  
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i  PN-IEC60364-4-482.  
8.1.6. Połączenia przewodów.  
Należy sprawdzić, czy:  
połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,  
nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia,  
zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291  
8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej.  
Warunki BHP wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  tom III -Konstrukcje stalowe” pkt. 
2.11., oraz innych przepisów, obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych, 
Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu,  montażu i odbiorze wg PN-B-06200:2002, oraz 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom III –Konstrukcje stalowe”, 
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Dokładność osadzenia kotew stalowych w belkach +/-1mm, 
Po dokręceniu nakrętek mocujących konstrukcję stalową do fundamentu, nakrętki zabezpieczyć przed odkręceniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce 
polwinitowej, okrągłe.  
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o 
izolacji polwinitowej.  
PN-IEC 60364 –norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.    
PN-IEC 61024 –norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
N-SEP-E-004.  Budowa linii kablowych.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. nr 202/2004 i 75/2005).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania),  
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III. Konstrukcje stalowe.  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.   
 
ST 01.26 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
(wyburzeniowych). 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych, 
Wywiezienie gruzu z utylizacją 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów i sprzętu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. 
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót 
rozbiórkowych. 
Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można 
było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność robót i sposoby ich wykonania. 
Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i rozmiarów rozbiórki oraz od tego 
czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. 
Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć robotników pasami. 
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 
 ręczne, 
 mechaniczne ( młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, urządzeniami rozpierającymi 
itp. ) 
Odzysk materiałów nie jest przewidziany 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz, elementy konstrukcji należy umieszczać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposób nie 
zagrażający innym użytkownikom dróg. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz danych porządkowych powinien 
podawać: 
- kolejność i sposób wykonywania robót. 
- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą pracowali 
robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny mają dostateczną wytrzymałość. 
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce. 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 
prowadzących rozbiórkę. 
5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać 
robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie 
wchodziły osoby postronne. 
 Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki ,a załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi 
sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
Prace na wysokościach 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia pracowników 
gruzem lub obalanym elementem. 
1. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających części 
budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach, pomostach i 
schodach. 
2. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, 
być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania 
wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej i przymocowanej do ściany. 
Zabronione jest m.in.: 
- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 
Ponadto: 
Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy zabezpieczyć przed zniszczeniem 
czy uszkodzeniem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z normami i wskazaniami. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Księgi obmiarów. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 
użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.) 
Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 r Nr 10, poz. 47) 
Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o o, 
Warszawa 1993. 
 
ST 01.27 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych, 
przeciwwilgociowych i powłok zabezpieczających na elementach budynku. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji paroszczelnych, 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powłokowych, z materiałów rolowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora.  
Hydroizolacje powinny: 
stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody lub pary wodnej; 
ściśle przylegać do izolowanego podkładu; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych 
wgłębień lub wybrzuszeń; 
być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację a mianowicie: 
- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
- po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba. 
w temperaturze otoczenia nie niższej niż:  
- +5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco; 
- +10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii płynnych: +150C – dla 
izolacji z folii z tworzyw sztucznych;  
- + 18°C - dla izolacji z żywic syntetycznych 
Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów, różnej klasy odporności , 
jako równorzędnych zabezpieczeń ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiałami rolowymi). Miejsca przechodzenia przez 
warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych. I elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane 
w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a izolacją podczas robót izolacyjnych 
należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.  
- Izolacja pozioma 2x papa na lepiku pod fundamenty i posadzki piwnic 
- Izolacja pionowa 3x lepik na gorąco 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub 
posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być:  
trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji 
z podłożem należy podłoże dokładnie oczyścić i odpylić.Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii, pod przyklejane lub 
powłokowe izolacje z materiałów bitumicznych powinna być gładka ( bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), czysta, 
odtłuszczona i odpylona. Na narożach powierzchni izolowanych należy wykonać zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 
5 cm lub sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Spadki podłoża izolacji 
odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1 %. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap 
asfaltowych (lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) należy zagruntować roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
1. Gruntowany podkład powinien być suchy a wilgotność nie powinna przekraczać 5%), 
2. Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. 
3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż + 5°C. W przypadkach technicznie 
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze 
poniżej +5°C. jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0oC. 
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia: 
Ścian podziemnych budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed podciąganiem wody kapilarnej z 
gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt.   Należy wykonać izolację powłokowe z mas asfaltowych a następnie 
zazbroić warstwą tkaniny technicznej.  Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na ściany dla zabezpieczenia izolacji w 
trakcie zasypywania wykopu 
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogą być wykonywane jako jednowarstwowe grubości nie mniejszej niż I mm. Folia 
z PVC może być przyklejana do podłoza lub układana luzem. Do przyklejania folii należy stosować klej poliuretanowy. 
Folie powinny być łączone na zakłady szerokości od 3 do 5 cm. Zakłady należy mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. 
Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią 
upłynnioną folią otrzymaną w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie (rozpuszczalniku). 
Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentów budynków wykonywać należy z dwóch warstw papy asfaltowej na 
lepiku asfaltowym na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawać co najmniej 1 cm z każdej 
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strony fundamentu. 
Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona: dolna w ścianach na wysokości wierzchu ławy 
fundamentowej, a izolacja pozioma górna pod stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim 
zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm nad 
poziomem terenu). Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian i przebiegać od wierzchu ławy 
fundamentowej do wysokości min. 30 cm nad teren lub chodnik przylegający do budynku oraz być łączona z warstwami 
poziomych izolacji i ścian. 
Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej 
ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. 
1. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie 
mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. 
      2. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 
160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 
140°C. 
      3. Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą być stosowane jako 
samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych 
nie może być mniejsza niż 0,6 mm. 
      4. Izolacje powłokowe z folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezpośrednio 
pod płytki posadzkowe i ścienne, wewnątrz i na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Ilość 
nakładanych warstw - minimum 2 każda 500g / m2. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
6.3. Odbiór hydroizolacji 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
odbiory międzyfazowe (częściowe), 
odbiór ostateczny (końcowy). 
     6.4. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
jakości materiałów: 
podkładu pod izolację, 
każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), . 
uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki. 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.  
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu: poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości 
rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 
oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, 
braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie: 
ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 
elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, fałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów 
itp.). 
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego 
materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą 
połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 
6.3. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem: a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, 
należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej 
oraz jej zgodności z projektem. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe) 
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy) ST oraz 
Odbiór częściowy polega na kontroli: 
jakości materiałów 
podkładu pod izolacje 
Każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych 
wrażliwych miejsc 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i jakości 
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robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.4. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, 
należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej 
oraz jej zgodności z projektem. 
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja techniczna: 
projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót, 
dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości  wystawionych przez producenta albo 
wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, protokoły z odbiorów częściowych, 
dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia 
przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być 
wymienione w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór 
końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badań i wytrzymałościowych. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek 
PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie 
stabilności wymiarów 
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa 
PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
 
ST 01.28 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót blacharskich przy budowie jak w pkt 1.1. Warunki Ogólne. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej malowanej, 
rury spustowe z blachy ocynkowanej malowanej  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót blacharskich reguluje 
norma PN-61 IB-1 0245. Roboty blacharskie budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
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2.0 MATERIAŁY. 
Do robót blacharskich należy stosować blachę: 
blacha ocynkowaną gr.0,6 mm 
materiały pomocnicze 
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81 000 Gwoździe powinny być ocynkowane 
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN-84/M-81 000 oraz BN-
84/5028-12. 
Wkręty samo wiercące z podkładką uszczelniającą EPOM do mocowania blachy stalowej do podłoża drewnianego F4,8x35 
mm 
Wkręty rozporowe z koszulką i z podkładką uszczelniającą EPOM do mocowania blachy stalowej Fi 10x55 mm 
Płotki przeciwśniegowe stalowe ocynkowane 
Ławy kominiarskie typowe z płaskownika ocynkowanego 
3.0 SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
4.0 TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Obróbki blacharskie attyki wykonać z blachy cynkowo-tytanowej, gr. 0,55 mm. Obróbkę należy wykonać na rąbek stojący. 
Zamocowanie obróbki za pomocą tworzywowych kołków rozporowych (zwykłych i ramowych) z ocynkowanymi wkrętami i 
kapturkami EPDM. Obróbki powinny być ułożone na paskach papy podkładowej szerokości dostosowanej do szerokości 
attyki wraz z ociepleniem. Obróbka powinna wystawać min. 4 cm poza lico ocieplenia i mieć wykształcony kapinos po obu 
stronach obróbki.  
Obróbki blacharskie parapetów należy wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,65 mm - kolor brązowy miedziany 
RAL 8004. Należy osadzić klocki drewniane gr.6 cm dla okien > 1,5 m. Zamocowanie obróbki za pomocą wkrętów 
ocynkowanych z podkładką i kapturkiem. Uszczelnienia obróbek krawędzi obróbek za pomocą masy Silikonowej. 
Obróbka powinna wystawać min. 4 cm poza lico ocieplenia i mieć wykształcony kapinos oraz wywinięcia na ściany boczne 
ościeży. 
Płotki przeciwśniegowe oraz stopki ław kominiarskich należy mocować do konstrukcji dachu łącznikami dostarczonymi przez 
producenta przed pokryciem połaci dachowej. Przejścia łapek mocujących przez pokrycie należy uszczelnić systemowo.  
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
6.2.1. Badania techniczne 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną,  
materiały, 
wygląd zewnętrzny pokrycia, 
połączenia i umocowania arkuszy, 
uszczelniania przejść przez pokrycie dachowe. 
6.2.2. Warunki przystąpienia do badań 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza 
się w odniesieniu do tych robót. do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). 
Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.  
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty zatwierdzoną 
dokumentację techniczną i dziennik budowy, protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe 
przygotowanie podłoża, protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 
pokrycia.  
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy: 
czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich, 
czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C. 
Ocena końcowa. 
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty 
należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 
z wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega 
ponownemu sprawdzeniu I odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia ale nie wpływających na jakość, roboty blacharskie mogą 
być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót 
6.3. Ocena wyników badań 
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie należy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót blacharskich lub 
tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami 
normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w 
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celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania. W przypadku 
stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na jakość pokrycia, roboty blacharskie mogą być 
przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót. 
7.0 OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 
8.0 ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi decyzjami Inspektora. ST oraz 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania  
oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu 
i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, Prawidłowości osadzenia elementów podlegających 
zakryciu. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i 
badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 warunki ogólne 
10.0 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
 


