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1.     OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

a) Rodzaj prac – prace budowlano remontowe oraz drogowe w zakresie dojść i 

chodników. 

b) Nazwa inwestycji - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Górze 
Włodowskiej. 

. 

c) Lokalizacja przedsięwzięcia – nr 2094/2, 2094/3, a. m. 11, obręb Góra Włodowska, przy 
ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej 

 

 

Część architektoniczno-budowlana 
 
 

1.2. Zamawiający: 

Urząd Gminy Włodowice 

Ul. Krakowska 26, 

42-421 Włodowice 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

1.3.1.    Przeznaczenie obiektu: 

Tereny rekreacyjno sportowe. 

1.3.2.   Ogólny zakres robót: 

 
− naprawę lub wymianę nawierzchni i obrzeży alejek parkowych; 
− wymianę urządzeń sportowych na boiskach; 
− wymianę części ogrodzenia; 
− budowę lub wymianę balustrad; 
− naprawę mnicha o konstrukcji żelbetowej; 
− naprawę tarasu o konstrukcji kamienno-betonowej; 
− usunięcie zdegradowanej zieleni i uporządkowanie terenu; 
− budowę elementów małej architektury. 

1.3.3.    Zakres robót przewidziany do wykonania: 
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Zakres robót do wykonania określają Projekty budowlane oraz branżowe, Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. 

1.3.4 Projekt budowlany, kosztorys oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określają przedmiot 
zamówienia i stanowią podstawę do realizacji robót. 

1.4.   Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Projekt budowlany, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część warunków Umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z Projektem budowlanym i Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. Jest zobowiązany wykonać wszystkie 
roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjami. Dane określone w Projekcie 
Wykonawczym i Specyfikacjach 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 Projektem budowlanym i Specyfikacją, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.     Definicje i skróty. 

1.5.1. Oznaczenia i skróty 

ST     - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

OST        - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne 

 

1.5.2. Określenia podstawowe 

obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami   i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem rządzenia reklamowe, 
budowle ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych  urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
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budowanie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego  w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robota budowlana - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remont - należy przez to  rozumieć wykonywanie w istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących  bieżącej konserwacji. 

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego  prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, prze-widującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną  zezwalającą na rozpoczęcie  i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

dokumentacja  powykonawcza  -  należy przez  to rozumieć dokumentację   budowy                         
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzającą  jego   przydatność   do   stosowania                              
w budownictwie. 

właściwy organ — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy  określone w ustawie  
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia   w   zagospodarowaniu tego terenu. 

opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

  

2.  PROWADZENIE ROBÓT 

2.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz pleceniami zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w postaci dokumentacji 
wykonawczej, która będzie podlegała zatwierdzeniu przed przystąpieniem do wykonania. W razie 
zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt pełnej 
dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i 
zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikających z prawa autorskiego.  

Jeżeli zmieniony zakres jest  w jakikolwiek sposób powiązany z innymi branżami, Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt koniecznych zmian 
projektowych wszystkich niezbędnych branż, wymaganych uzgodnień, obliczeń lub symulacji, 
dokonania uzgodnień z projektantami tych branż oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych 
dla wszystkich wymaganych zakresów. Proponowane zmiany nie mogą powodować pogorszenia 
warunków wynikających z dokumentacji technicznej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi 
nadzoru autorskiego. Dokumentacja będzie składana Zamawiającemu w odpowiednim czasie, tak 
aby zapewnić nie mniej niż 20 dni roboczych na jej przeanalizowanie. Czas prowadzenia tych 
zmian nie zmieni terminów wynikających z umowy i nie może być podstawą do zmiany terminów 
umowy oraz wartości robót. Powyższa procedura nie ma wpływu na zmianę harmonogramów 
czasowych. 

Dokumentacja zamienna powinna zostać zatwierdzona w ramach koordynacji międzybranżowej z 
wykonawcami branż zależnych pod nadzorem kierownika budowy. 

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniające parametrów 
technicznych tych elementów wynikające z warunków w zastanej tkance budowlanej mogą być 
prowadzone w uzgodnieniu z branżowymi inspektorami nadzoru. 
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We wszystkich pracach instalacyjnych wymagających wykonania przejść i przepustów 
instalacyjnych należy uwzględnić w branży budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie 
zabezpieczenie. 

 

2.2.   Teren budowy 

a) Charakterystyka terenu budowy 

Obiekt podlegający przebudowie jest zlokalizowany przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej. Są to 
Działki nr 2094/2, 2094/3, a. m. 11, obręb Góra Włodowska.  

b) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach 
określonych w Umowie, przekaże wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a 
w szczególności wskaże teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o możliwości 
korzystania z mediów. 

c) Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenie użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia oraz ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie. 

d) Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących 
się w obrębie placu budowy. Ma on obowiązek poinformować Zamawiającego o każdym 
przypadkowym uszkodzenia tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. 

e) Ochrona środowiska w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca winien stosować się do wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego w tym bezwzględnie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

f) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

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. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego 
na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny i winien być ubezpieczony z tytułu wszelkich strat 
spowodowanych pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

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

g) Stosowanie się do prawa i do innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związany z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

2.3.   Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 
następujące dokumenty: 

- projekt organizacji robót, 
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- programu zapewnienia jakości. 

a) Projekt organizacji robót 

 Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić w zaplanowany 
sposób realizacje robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

b) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie poszczególnych branż i głównych zadań umownych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

c) Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, 
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
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personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

d) Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca, dostawcy urządzeń lub technologii są zobowiązani do zapewnienia 
odpowiedniej jakości i trwałości oraz poprawnych parametrów technicznych dostarczonych 
elementów. Jeżeli rozwiązania projektowe określają te parametry w sposób nie wystarczający lub 
nie zgodny  z obowiązującymi przepisami szczególnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień lub uzgodnień przed 
rozpoczęciem prac. Usterki wynikające z braku takich uzgodnień będą obciążały Wykonawcę. 

  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 

Część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością, wykonania robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu. 

Część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny jest zobowiązany do 
opracowania programu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

2.4.  Dokumenty budowy  

a)  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. Każdy zapis w dzienniku budowy winien być opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno 
Wykonawcę jak i Zamawiającego. 

W Dzienniku budowy powinny być zapisane następujące informacje: 
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-  data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
-  data rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
-  postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

-   daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, komentarze i 
instrukcje Zamawiającego,  

-   daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
Zamawiającego, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych,wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

-   dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
-   dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane, 
-   wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
-   inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji Zamawiającemu. 

Wszystkie decyzje Zamawiającego, wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez 
przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nic odnosi. 

Zamawiający ma też obowiązek przestawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

b) Książka obmiaru 

Książka obmiarów jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenie przez 
Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

c) Inne dokumenty budowy: 

- dokumenty wchodzące w skład umowy, 
- pozwolenie na budowę, 
- protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 
- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne, 
- instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 

2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie budowy 

a) Rysunki robocze - powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenia elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

b) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania   -   powinna być sporządzana w miarę 
postępu robót przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

c) Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco 
ewidencji wszystkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 

d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń - Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót 
po 4 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje muszą być kompletne  i 
uwzględniać całość urządzenia, układu sterującego, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
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Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia. Winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

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 nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działający w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
Zamawiającego. 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1 Źródła pochodzenia materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  

Wszystkie wymienione tam materiały i urządzenia należy traktować jako elementy 
wzorcowe, których parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak też parametry szczególne 
wynikające z założeń i wymagań inwestora, nie mogą podlegać zmianie. 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznych. 

Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału niezależnie od 
Wykonawcy i na własny koszt, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający zleci wykonanie powtórnych lub 
dodatkowych  

badań. Jeżeli powtórne badania potwierdzą zastosowanie przez Wykonawcę materiałów 
niezgodnych z dokumentacją projektową to Wykonawca robót pokryje wszystkie koszty 
związane z badaniami i pobieraniem próbek.  

Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów 
i urządzeń. 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 
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Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały uznane przez Zmawiającego za niezgodne ze szczegółową specyfikacją 
techniczną muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy lub złożone w 
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nieakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem   i nie zapłaceniem. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeżeli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o tym zamiarze Zamawiającego w sposób wskazany w 
SIWZ. 

5. SPRZĘT. 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  Sprzęt  używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny  z wymaganiami  ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być on później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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6. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczymi 
szczegółowej specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach wynikających 
z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach  publicznych pojazdy  muszą spełniać wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z 
terenu budowy na polecenie Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu Program Zapewnienia  
Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne  gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami oraz  poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

 

7.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami  
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów  Zamawiający 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.3 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady 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. 

Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które   
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
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zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.4 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowej  specyfikacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady obmiary i prowadzenia księgi obmiarów. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami szczegółowymi, w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót. Tak ustalony obmiar robót powinien być wstawiony do Księgi 
obmiaru i zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 

Księga obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 
wymaga  pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, który reprezentuje 
Zamawiającego, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni przed tym terminem. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia [szt.]. 

   Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po 
przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru będą zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.   Jeżeli 
urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca musi przedstawić ważne świadectwa 
legalizacji. 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością i terminach  wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i z Zamawiającego. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
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Obmiar robót znikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

9. ODBIORY ROBÓT I  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1 Odbiory robót 

W zależności od ustaleń Specyfikacji szczegółowej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

9.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowana postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie. 

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie  z 
Dokumentacją projektową Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

9.1.2 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

9.1.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których 
mowa w punkcie 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami szczegółowymi. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,  komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

9.1.4 Dokumentacja odbiorowa. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
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dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 
specyfikacje uzupełniające lub zamienne, recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki budowy i Księgi 
obmiaru, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 
Specyfikacjami i Programem zapewnienia jakości deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów, certyfikaty, rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
robót i sieci uzbrojenia terenu, kopie map zasadniczych powstałe w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin  wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawniły się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.3. 

9.2 Podstawa płatności 

9.2.1 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Cena  jednostkowa   pozycji   kosztorysowej   będzie   uwzględniać  wszystkie   czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla  roboty w specyfikacji 
szczegółowej  i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2.2 Ustala się następujące nazewnictwo opracowań kosztorysowych: 

- kosztorys ofertowy - jest opracowany przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót  i jest kalkulacją ceny oferty, 
-  kosztorys zamienny - jest opracowany przez wykonawcę po wykonaniu robót  

uwzględniający zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie 
przewidzianych jednostek przedmiarowych, 

kosztorys robót dodatkowych jest opracowany przez wykonawcę po wykonaniu  
robót w przypadku wystąpienie robót zamiennych wynikających ze zmiany technologii   lub   
robót dodatkowych nie ujętych w ofercie podstawowej. 

9.2.3 Różnice kosztów wynikające z zastosowania technologii zamiennej i zmiany zakresu podlegają 
rozliczeniu wg rzeczywistych obmiarów i kosztorysów robót zamiennych. 
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9.2.4 Kosztorysy zamienne będą sporządzone przez Wykonawcę robót metodą szczegółową                 
w oparciu o podstawy wyceny oferty podstawowej i kalkulacje indywidualne przy 
zastosowaniu cen i narzutów robocizny, sprzętu, kosztów ogólnych, kosztów zakupu i 
zysku wymienionych  w umowie i załącznikach. 

9.2.5 Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysów ofertowych obliczonych na podstawie 
dokumentacji projektowej, rysunków, opisów technicznych i wymagań zawartych w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

9.2.6 Ceny materiałów i urządzeń ujęte w kosztorysach robót dodatkowych  i zamiennych 
muszą wynikać z rzeczywiście poniesionych kosztów jednostkowych (po zastosowaniu 
ewentualnych upustów) oraz potwierdzone załączonymi kopiami faktur zakupu (do 
wglądu oryginały faktur). Kosztorysy robót dodatkowych i zamiennych muszą być 
wykonane metodą szczegółową. 

9.2.7 Kalkulacja indywidualna robót dodatkowych i zamiennych przed wprowadzeniem do 
pracowania kosztorysowego wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru danej branży. 

9.2.8 Wycena robót wynikających z kosztorysów zamiennych nie może przekroczyć wartości 
ofertowych przy założeniu, że podczas realizacji nie występują roboty dodatkowe. 

9.2.9 Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot  przetargu 
oraz przedmiar robót. Za błędy w kosztorysie ofertowym i wycenie robót odpowiada 
Wykonawca. 

9.2.10 Nadzory autorskie projektantów, zgodnie z terminem  umowy, są rozliczane i płacone 
przez Zamawiającego. Po upływie terminu umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego nadzory autorskie będą rozliczne przez niego, a koszty z tym związane 
będzie pokrywał wykonawca robót. 

9.2.11      W wycenie robót Wykonawca powinien uwzględnić pracę w czynnym obiekcie. 

10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych   w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) 
wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku  i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z 
późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 



 

   
S.428.14.01/AB luty 2014 Strona 17 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

Część architektoniczno-budowlana  
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE l KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. OBMIAR ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT l JEGO RODZAJE 
8. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Roboty przygotowawcze 
ST-1.1.  Roboty rozbiórkowe    CPV 45110000-1 
ST-1.2. Roboty ziemne    CPV 45111200-0 

Roboty budowlane  
ST-2.1.  Zbrojenie betonu     CPV 45223200-8; CPV 45262310-7  
ST-2.2. Beton     CPV 45262311-4; CPV 45262300-4  
ST-2.3. Roboty murowe    CPV 45262522-6 
ST-2.4. Roboty malarskie    CPV 45442000-7; CPV 45442100-8 
ST-2.5. Montaż ślusarki    CPV 45421000-4; 45421100-5; CPV 45421160-3 
ST-2.6. Elementy małej architektury  CPV 45112700-2; CPV 45112720-8 
ST-2.7. Ogrodzenie    CPV 45342000-6 

Roboty wykończeniowe w zakresie dróg 
ST-3.1. Roboty brukowe     CPV 45233253-7 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla zadania zatytułowanego: „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Górze 
Włodowskiej." 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jw. 
1.3. Przedmiot i zakres prac budowlanych 

Na działkach znajdują się następujące obiekty, objęte opracowaniem: 
− alejki wymagające renowacji nawierzchni asfaltowej; 
− boiska sportowe wymagające renowacji nawierzchni asfaltowej i wymiany urządzeń sportowych; 
− alejka na grzbiecie grobli - o nawierzchni z płyt chodnikowych, wymagająca oczyszczenia i 

konserwacji oraz wyposażenia w balustradę; 
− obrzeża betonowe trawnikowe, wymagające w większości wymiany; 
− ogrodzenie o konstrukcji stalowej, przeznaczone we fragmencie do wymiany; 
− mnich wymagający wymiany części elementów żelbetowych i stalowych; 
− taras umocniony ścianami kamienno-betonowymi, wymagający renowacji. 

Ponadto przewidziano wykonanie prac, obejmujących: 
− wyprofilowanie linii brzegowej w niektórych miejscach, 
− wykarczowanie krzewów i uporządkowanie zieleni niskiej na całym terenie. 

 

Zakres rzeczowy robót podany w Dokumentacji Projektowej i przedmiarze robót. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Przyjęte materiały. 
Materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały jw. można 

zastąpić równoważnymi produktami o takich samych parametrach estetycznych, funkcjonalnych i technicznych, 
popartych odpowiednimi certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami. Każda zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Projektanta. 

2.2. Składowanie materiałów 
Materiały powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, w warunkach zgodnych z zaleceniami 

producenta, odpowiednio zabezpieczone. 

2.3. Zapewnienie jakości 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, 

skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. lub przeterminowanych. 
 

3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać jedynie przy użyciu sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót, zgodnego z ofertą Wykonawcy oraz zaakceptowanego przez Inwestora. 

4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed spadaniem. przesuwaniem lub przed uszkodzeniem. 

4. WYKONANIE I KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych robót 

6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora i utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 
obmiarów. 

7. ODBIÓR ROBÓT l JEGO RODZAJE 
Roboty winny podlegać następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu, 
dokonywanym przez Inwestora z udziałem wykonawcy jak w OST – Ogólnej Specyfikacji 

technicznej. 

8. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

ST - 1 .1       ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV 45110000-1 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

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. MATERIAŁY 

Dla robót ST materiały nie występują. 

Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi 
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń 
i maszyn budowlanych. 

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 niezagrażający innym użytkownikom dróg. 
  



 

   
S.428.14.01/AB luty 2014 Strona 20 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty 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, teren ogrodzić i oznakować 
zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 
teletechniczną i oraz wszelkie uzbrojenie. 

• 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. )  
� przy użyciu materiałów wybuchowych. 

Wyklucza się zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych w w/w obiekcie 

. 5.2. Wstęp 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Przebieg robót rozbiórkowych 
• Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 

Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 
• Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji i innych elementów wykończenia  
• Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci Miejskich. 

• Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali . 

• Rozbiórkę stropu i ścian rozpoczyna się po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez 
podstemplowanie miejsc grożących awarią. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół przenośnikami 
lub rynnami, aby możliwie jak najmniej gruzu spadało i obciążało niżej położony strop. 

• Rozbiórkę posadzek lub ich fragmentów można wykonać ręcznie przy pomocy przecinaków i młotków 
lub mechanicznie przez nacięcie warstw posadzkowych piłami tarczowymi , rozdrobnienie przy pomocy 
młotów pneumatycznych. W wypadku rozbiórki posadzki na stropie należy precyzyjnie dobrać głębokość 
cięcia oraz kucia , tak żeby nie uszkodzić konstrukcji. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół 
przenośnikami lub rynnami, aby możliwie jak najmniej gruzu spadało i obciążało niżej położony strop. 

• Przy częściowym rozbieraniu konstrukcji zachodzi często konieczność wykonania tymczasowych 
wzmocnień tych konstrukcji. Robót rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych nie można prowadzić 
jednocześnie na kilku poziomach. 

5.2.2. 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 
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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. 

5.2.3. 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 r.a 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. 

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość 
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

� 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. 

� Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. 
� Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
� 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. 
 

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST. 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. 
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. NORMY l PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 
24.05.1981 r)  

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom l Budownictwo ogólne. 
Arkady 1988 r.  

[3] 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, póz. 47.)  

[4] Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 r. 
Nr 10, póz. 47.)  

[5] GilewiczA., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P. Bud-

Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 1.2.    ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45111200-0 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji 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 robót ziemnych. 

ST 1.2.01 Wykopy 

ST 1.2.02 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

ST 1.2.03 Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

ST 1.2.04 Zasypki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne. 

1.4.1. Fundament konstrukcji. 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na 
grunt. 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 

Jest to stosunek gęstości objęli ościowej szkieletu gatunkowego Qd gruntu sztucznie zgęszczonego 
(nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 

1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 
uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Qds. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania robót wg ST 1.2.01 materiały nie występują. 
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Do wykonania robót wg ST 1.2.01 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie 
ścianek szczelnych.  

 

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg ST 1.2.03 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 

• uziarnienie do 50 mm, 
• łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
• zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
• zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 

2.3. Do wykonania podkładu wg ST 1.2.03. należy stosować piasek zwykły. 

 

2.4. Do zasypywania wykopów wg ST 1.2.02. i ST 1.2.03 może być użyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 
budowlanych itp. 

Zasypki za mury oporowe: 

• max. średnica ziaren d<120 mm, 
• wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
• współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
• zawartość części organicznych I<2%, 
• odporność na rozpad <5%. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego; przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane roboty ziemne.  

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych 
podziemnych lub przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej roboty należy 
przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym 
miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 

W przypadku gdy w czasie wykonanie robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne 
ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy organ administracji 
państwowej. 

5.2. Wykonanie wykopów. 
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5.1. Wykopy wg ST 1.2.01 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

1. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
•  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych 

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – ST 1.2.03 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 

5.3. Zasypki wg ST 1.2.04 
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 

(2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 

(3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 

(5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 
 

6.1. Wykopy wg ST 1.2.01 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją 
• prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
• przygotowanie terenu 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu 
• wymiary wykopów 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg ST 1.2.02 

Sprawdzeniu podlega: 

• przygotowanie podłoża 
• materiał użyty na podkład 
• grubość i równomierność warstw podkładu 
• sposób i jakość zagęszczenia. 

 

6.3. Zasypki wg ST 1.2.03 

Sprawdzeniu podlega: 

• stan wykopu przed zasypaniem 
• materiały do zasypki 
• grubość i równomierność warstw zasypki 
• sposób i jakość zagęszczenia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

ST 1.2.01 – wykopy – [m3] 

ST 1.2.02 – podkłady i nasypy – [m3] 

ST 1.2.03 – zasypki – [m3] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 

inżyniera 

7.2. Dokumenty i dane. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 

• Dziennik Budowy 

7.3. Odbiór robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• Zgodności wykonania wykopów z projektem 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty; 

• Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów  

• Protokoły odbiorów robót zanikających 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

[3] PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miary. 

[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

[5] PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

[6] BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 

[7] PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
Techniczne warunki dostawy. 

[8] PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 
wymiarów 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 2.1.  ZBROJENIE BETONU 

CPV 45223200-8; CPV 45262310-7 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro występujących na terenie adaptowanego 
budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji 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 zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne. 

1.4.1. Fundament konstrukcji. 

Element konstrukcji  współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na 

grunt. 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 

Jest to stosunek gęstości objęli ościowej szkieletu gatunkowego Qd gruntu sztucznie zgęszczonego (nasypu) 

do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 

1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 

uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Qds. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93215. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

� Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
znak wytwórcy, 
średnicę nominalną, 
gatunek stali, 
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. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 

na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowymi prętami wiotkimi w obiekcie objętym zakresem kontraktu 

stosuje się klasy i gatunki stali: 

S235JR - okrągła, gładka, 
RB500W - okrągła, żebrowana 
Do zbrojenia mogą być używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego; przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
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lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 

w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.    Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w ST „Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 

� oględziny, 
� badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
� badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
� badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
� sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów 
� wykonanych w specjalistycznych zakładach centralnych, 
� badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

6.2.     Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. W szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie 
dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie prętów. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
cięcie prętów (L- długość pręta wg Dokumentacji  Projektowej, w - dopuszczalna tolerancja): 

•    dla L<6,0m w = ±10mm 

•    dla L> 6,Om w = ± 20mm 

usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej: 
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•    dlal_<0,5m w = ±10mm 
•    dla 0,5m<L< 1,5m         w = ±15mm 
•    dlal_>1,5m w = ±20mm 

usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- całkowita grubość 
elementu): 

•    dla h < 0,5m w = ±10mm 

•    dla 0,5m< h < 1,5m       w = ±15mm 
•    d lah>1,5m w = ±20mm 

usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b- 
całkowita grubość lub szerokość elementu): 

•    dla b < 0,25m w = ±10mm 
•    dla b < 0,50m w = ±1 5mm 
•    dla b < 1 ,50m w = ±20mm 
•    dla b > 1 ,50m w = ±30mm 

Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania: 
� dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 

� różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3 mm, 
� dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej   długości nie powinna przekraczać ±= 

l0mm, 
� liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 
� liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 
� różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±1 0 mm, 
� różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10 mm. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/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 projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 .Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 

� pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót 
� zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną 
� inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
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8.2.2.   Zakres. 
Zakres robót zanikających określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez 

Inspektora. 
8.3.     Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST. Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu 

przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
� zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
� zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

� rozstawu strzemion, 
� prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
� prawidłowości osadzenia kotew, 
� zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[I] PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
[2] PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
[3] PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
[4] PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
[5] PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
[6] PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
[7] PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
[8] PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
[9] PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
[10] PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
[11] IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
[12] PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe wymagania 
[13] Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
[14] PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
[15] PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 
8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
[16] PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 
[17] PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023- 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 2.2. BETON 

CPV 45262311-4; CPV 45262300-4 

1 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu 
konstrukcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

ST 2.2.01- Betony konstrukcyjne. 

ST 2.2.02 - Podbetony. 

1.4.     Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 

na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej masy w 

stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w [MPa], 
działającego na próbki betonowe 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm 

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 MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania 
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Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła 
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.2. Beton 
Zarówno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania 

konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny być zgodne z normą PN-EN 206-1. Skład betonu oraz 
składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać, aby zostały spełnione określone 
wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, 
ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody 
realizacji prac betonowych. Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna być wykonana 
zgodnie z recepturą ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, 
stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między 
wykonawcą robót i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana 
przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 
odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna być 
przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie 
zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w dzienniku 
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i 
układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być 
zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania określone w Dokumentacji 
projektowej: 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym 
powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość 
piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 – dla betonu klas C25/30 i C30/37, 
- 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/37 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić, jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

- wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 
- wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od 
plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
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Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie 

PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem 

Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dowód dostawy betonu towarowego 
Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć wykonawcy 

dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje: 
- nazwa wytwórni betonu towarowego;  
- numer dowodu dostawy; 
- data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody; 
- numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu; 
- nabywca; 
- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy; 
- szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia; 
- ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych; 
- deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1; 
- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy); 
- godzina dostawy betonu na miejsce; 
- godzina rozpoczęcia rozładunku; 
- godzina zakończenia rozładunku. 
Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: 
a) dla betonu projektowanego: 
- klasę wytrzymałości; 
- klasy ekspozycji; 
- klasę zawartości chlorków; 
- klasę konsystencji lub jej założoną wartość; 
- wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone; 
- rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone; 
- typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone; 
- właściwości specjalne, jeśli są wymagane; 
- maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa; 
- w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość. 
b) dla betonu recepturowego: 
- szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ domieszki; 
- współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są określone; 
- maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa. 
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, które mają być podane, powinny 

spełniać wymagania odpowiedniej normy. Konsystencja betonu przy dostawie. W zasadzie zabrania się 
dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu. W szczególnych przypadkach, 
na odpowiedzialność producenta, aby osiągnąć określoną wartość konsystencji dopuszcza się dodanie wody 
lub domieszek, pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone wartości graniczne dopuszczone w 
specyfikacji, a dodanie domieszki zostało uwzględnione w projekcie mieszanki betonowej. Każdorazowo 
należy odnotować w dowodzie dostawy ilość dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki 
samochodowej. 

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej większej ilości 
wody lub domieszek niż dopuszcza specyfikacja, zaleca się zapisanie w dowodzie dostawy, że zarób lub 
ładunek betonu są "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca się zapisanie, że strona,nktóra podjęła decyzję 
o dodaniu takich ilości jest odpowiedzialna za następstwa tej decyzji. 
 
2.2.2. Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
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Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. Wodę przewiduje 

się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
pospółka kruszona 0/40, 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Ogólną przydatność dodatków typu I, ustala się dla: 
- wypełniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000; 
- barwników zgodnie z PN EN 12878. 
Ogólną przydatność dodatków typu II, ustala się dla: 
- popiołu lotnego zgodnie z PN EN 450; 
- pyłu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 

betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki można (wg 
instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. 

Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod 
uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę betonową 
zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a 
także różne partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do 
osiągnięcia jej założonego wpływu. 

Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania 
lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. Tego rodzaju domieszki 
stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w mieszankach 
betonowych używanych np. w naprawach itp. 

Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. 
Stosuje się je: 

- do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej temperaturze 
(powyżej18°C), 

- przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania 
występowaniu rys, 

- przy betonowaniu w upalne dni. 
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Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i 
superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. Mogą też 
dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki 
napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia zwiększenie 
mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. Dodatki te wpływają też 
na poprawę urabialności mieszanki betonowej. 

Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się 
kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie 
oraz niedokładne dozowanie domieszek może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet 
uzyskania niepożądanych efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym 
przyspieszeniu wiązania itp. 

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 
betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych 
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób 
wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być 
również składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, 
pucolany i pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź 
zmodyfikowania właściwości betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy 
cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

3. SPRZĘT. 
Roboty betoniarskie 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. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

� przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/minutę, 

� przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT. 
4.1.      Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Środki do transportu betonu; 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). Ilość 
„gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

4.2.     Czas transportu i wbudowania: 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 min. - przy temperaturze +15°C 

70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5.        WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.     Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. Fundamenty : beton B 20 stal A-IIIN, A-1 
Obiekt projektowany posadowiony na ławach fundamentowych zbrojonych. Fundamenty wykonane 
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na podkładzie z chudego betonu B-10 grubości min. 10 cm. Fundamenty betonowe zbrojoneprętami ø 
12, strzemiona ø 6 co 30 cm. 

Wieńce obwodowe monolityczne z betonu B20, zbrojone stalą A-IIIN ø12 mm oraz strzemionami ø6 
mm w rozstawie max 30 cm. 

5.2.    Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   w   oparciu   o   szczegółowy program i 

dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
� wybór składników betonu, 
� opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
� sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
� sposób transportu mieszanki betonowej, 
� kolejność i sposób betonowania, 
� wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
� sposób pielęgnacji betonu, 
� warunki rozformowania konstrukcji, 
� zestawienie koniecznych badań. 

Przed   przystąpieniem   do   betonowania,   powinna   być   stwierdzona   przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

� prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, 
� prawidłowość wykonania zbrojenia, 
� przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
� roboczej i właściwy montaż taśm uszczelniających PVC, 
� prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,  
� prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych 

(szalunki, kanały, wpusty, sączki itp.),  
� gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania,  

5.3.     Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
5.3.1. Dozowanie składników. 

a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie waguwu ż. 

dokładnością: 

± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w 

roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

5.3.2. Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie 
powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin 

zbrojenia.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,Om) 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach mieszankę betonową 
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 
grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

5.4. Zagęszczanie betonu. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

� przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory ż buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 

drgań/minutę, 

� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk, po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-
skuteczny promień działania wibratora) 

� przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) – stosować łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 
� czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk., 
� zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu.  
Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, mocowanie 

wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 

5.5. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taśmami przewidzianymi do przerw roboczych 
za zgodą Inspektora. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

� usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 

� zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3mm lub zaprawy cementowej 1: 1 o grubości 5mm.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu, 
jeśli temperatura powietrza jest wyższa niż. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

5.6. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewnieniu prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.7. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami 
GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonów, 
badanie mieszanki betonowej, 
badanie betonu.  
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-EN 206-1:2003  
 

5.8.   Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.  
5.8.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.9.   Pielęgnacja betonu. 
5.9.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3x na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w 
ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni – jak punkt wyżej. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.10. Wykańczanie powierzchni betonu.  

5.10.1.Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
� Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne. 
� Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod 

warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia bekonu min. 4,0cm. 
� Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% powierzchni 
 

5.10.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 
� Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków.  
� Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. wyrównaną wg 
powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby 
usunąć powierzchnie szkliste. 

5.11.   Rusztowania. 
5.11.1.Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie. 
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowe projekty deskowań i 

stemplowań, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przez Inspektora przed 
przystąpieniem do realizacji. Do rusztowań drewnianych należy stosować drewno: 

II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 
IV i V klasy - na deski pomostu, poręcze itp. 
W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego można stosować drewno dębowe. 

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich 
konstrukcji. 

Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od pełnej 
odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowań. 

 

5.11.2. Warunki wykonania rusztowań. 
Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby 

zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. 
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Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego 
wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. 

5.12.    Deskowania. 
5.12.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane 

według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. 
Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w następujących normach: PN-B-03150 Konstrukcje 
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 
a) parciem świeżej masy betonowej, 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 
   c) dodatkowe obciążenia, wynikające z: szybkości betonowania sposobu zagęszczania, obciążenia 

pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki:  

� zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
� zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
� zapewniać odpowiednią szczelność, 
� zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, wykazywać 

odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.12.2.  Materiały. 
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 

Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV kiasy. Minimalna grubość desek 32mm, 
maksymalna szerokość 18cm. 

Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 

Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie 
atesty. 

Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające 
szczelność deskowania. 

Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub 
odpowiednio sfazowane. 

Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z 

kierownikiem budowy. 

Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. 

W powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

5.12.3.Przygotowanie deskowania. 
Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do 

łączenia. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań ścian 
i stropu. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, 

szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie przewidziano go w 
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projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia a zmianę 
rozmieszczenia winien zatwierdzić Inspektor. 

Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez 
pokrywanie drewna sklejką płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych deskowań o 

uszlachetnionej powierzchni. 

5.12.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 
w deskach i belkach pomostów - 1/200L, 
w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/400L, 
w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/250L 
5.12.5. Usuwanie deskowań i rusztowań 

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 

wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych 
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań 

Rozdeskowanie powinno być "przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia 
wykonanych robót oraz samych deskowań. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe 
szkody. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.     Badanie wytrzymałości na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym 
ciągłym cyklu betonowania. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

6.2.     Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

6.3.     Ocena wykonania deskowań 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w 
całości lub części za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych 

niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. W 
przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego 
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być 
rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania 
mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku 
budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

ST 2.2.01– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

ST 2.2.02– 1 m3 wykonanego podbetonu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.     Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

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: 
� układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania. 
� rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach 

konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

8.2.3. Odbiór deskowań 
Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w 

dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. Badanie materiałów lub gotowych 
elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych 
materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów 
wystawionych przez producentów. 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

� przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie 
� szczelność deskowania, 
� wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
� prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
� usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

� powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
� sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych 

pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9.  Przepisy związane 

[1] PN-EN 206-1:2003  Beton. 

[2] PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

[3] PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

[4] PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

[5] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
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[6] PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

[7] PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 

[8] PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

[9] PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
[10] PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody 

pobierania próbek. 
[11] PN-EN 932-2:2001  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody 

pomniejszania próbek laboratoryjnych. 
[12] PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
[13] PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw. – 
[14] PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie. 
[15] PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności. 
[16] PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 
[17] PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. – 
[18] PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie 

składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
[19] PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
[20] PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 
[21] PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 

procentowej zawartości ziaren
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

ST - 2.3.   ROBOTY MUROWE 

CPV 45262522-6 

 

1.         WSTĘP 
1.1.      Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyf ikacj i  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji murowych 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 i mające na 

celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły, pustaków, kamienia. Określenia i nazewnictwo użyte 
w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 

PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 

ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 

użyciu zapraw budowlanych, 
konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych 

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 
poziomych spoinach wspornych, 

ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia, 

ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.. 

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 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jes t  odpowiedzia lny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2.        MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i  technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich 
norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię l i kategorię II elementów murowych. 
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Do kategorii l zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej 
wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%.  

Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii l nie są spełnione. 

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich 
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków 
środowiskowych. 

 
Kamień 
Zaleca się stosować kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom PN-B-

01080. 
Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia: 
- wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni, 
- szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości 

uszkodzeń nie więcej niż 10 % długości każdej krawędzi. 
Kamień łamany należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów. 
Wymiary kamienia do pasować do kamieni w istniejącym murze. 

Zaprawy do murowania 
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: Zaprawa cementowa i cementowo-

wapienna. 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona 

z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na 
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Materiałami wykorzystanymi mogą być: 
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- kamień łamany 
- zaprawa cementowo‐wapienna klasy 3 
- cement, piasek, wapno, woda 
- inne materiały pomocnicze. 

 

3.        SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
- mieszadła elektryczne, betoniarka 

- piony, poziomice i łaty 
- wiertarki i wkrętarki ręczne 
- szpachle i kielnie 
- inne narzędzia pomocnicze. 

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. 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

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.    Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
2. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 
3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
4. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i 
oceniając je zgodnie z PN-B-03002.1999. 

5.3.    Zasady ogólne 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach 
poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm. 

Elementy z kamienia, powinny być wykonywane jako pełne na zaprawie cementowej i odpowiadać 
wymaganiom BN-74/8841-19. Spoina wklęsła. 

Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Przy wykonywaniu powinny być zachowane następujące zasady: 
a) należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5o C, 
b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem, 
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c) pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były 
możliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia pionowego; 
większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym, 

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się. Spoiny wklęsłe. 
e) na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy cementowej w taki sposób, 

aby w murze nie było miejsc nie zapełnionych zaprawą, 
f) wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity. 
Mury z kamienia powinny być wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe były zbliżone do płaszczyzn 

pionowych i poziomych, a krawędzie ich przecięcia były w przybliżeniu liniami prostymi. 
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. W 
przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady 
ciągłe - należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami od góry pasem papy. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. 

Mur powinien być wyspoinowany zaprawą. 

Grubość spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 

użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, Spoiny pionowe 
uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny 
należy uważać za niewypełnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin 

wspornych nie powinna być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać 

równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu.  

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 
umieszczonego w spoinie. 

Przed rozpoczęciem robót należy usunąć (rozebrać) elementy grożące oderwaniem od istniejącej 
tamy (elementy kamienne i z cegły). 

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. Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-
68/B-10020. 

6.2.     Zgodność z dokumentacją 

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z 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. 

 

6.3.     Badania 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące 

badania: 
a)       badanie materiałów, 
b)       badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru kamiennego i wyłożeń 
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Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji 

projektowej: 
a) rzędnych wierzchu ściany ± 20 mm, 
b) rzędnych spodu ± 30 mm, 
c) w przekroju poprzecznym ± 20 mm, 
d) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości, 
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie 

więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru. 

6.3.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane 
mury 

niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru 
częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie 

odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy 
odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych 
wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

a)        protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
b)        protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c)        zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 



 

   
S.428.14.01/AB luty 2014 Strona 51 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów 
otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i 
stwierdzenie prawidłowości przez oględzin zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów 
należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów – 
przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w 

trzech miejscach. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic 

należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 

wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i 

po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została 
przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową 
i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości 
prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 

przymiarem z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą 
wężową. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 

stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w odległości 1 

m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty 

murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 

normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie 
odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.        ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.     Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST Podstawą dokonania 

oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 



 

   
S.428.14.01/AB luty 2014 Strona 52 

� 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. 

 

8.3.     Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
[3] PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
[4] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
[5] PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
[6] PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
[7] PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
[8] PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
[9] PN-86/B-30020  Wapno. 
[10] PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
[11] PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 

Część 2: Określenie nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin 
wspornych. 

[12] PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach. 

[13] PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości 
objętościowej świeżej zaprawy. 

[14] PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 

[15] PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu 
zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

[16] PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

[17] PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości 
ziarn (metodą analizy sitowej). 

[18] PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

[19] PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

[20] PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

[21] PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie 
odpowiedniości jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży. 

[22] PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 
13: Wzorcowa zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

ST - 2.4.      ROBOTY MALARSKIE 

CPV 45442000-7; CPV 45442100-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji 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 prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne. 
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera.' 

1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo robót malarskich 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 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 trakcie 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. 

Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin 
Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy zachować odpowiednie środki 
ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p poż.) 
Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. i bhp. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 
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Zastosowanym materiałem do malowania linii boisk sportowych można zastosować farbę akrylową wodoodporną, 
odporną na warunki pogodowe oraz UV, farbą rozpuszczalnikową niskozapachową. 

Zastosowana farba powinna cechować duża przyczepność do asfaltu i betonu, niską ścieralnością oraz 
właściwościami antypoślizgowymi. 

Woda – do przygotowania farb stosować można wodę zdatną do picia. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wody zawierającej tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

 Materiały pomocnicze: 
Taśma maskująca, szpachlówka, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. 

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i 
emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania np : 

- farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa  
- podkład alkidowy i emalia  
- farba poliwinylowa i emalia  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o pój. 3-10 l, lub innych 
uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. 

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o pój. 1-20 1. Należy 
przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 
 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane PN-69/B-10280 „Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.", oraz PN-69/B-10285 „Roboty 
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych." 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p poż. W szczególności, przy 
wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne 
należy: 

� stosować odzież ochronną 
� wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej 
� przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 

iskrzenie 
� zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

5.3. Opis ogólny. 

5.3.1.   Malowanie farbami akrylowymi  

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny 
być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpa-chlować i zeszlifować, jeśli 
wymagana jest duża gładkość powierzchni. 



 

   
S.428.14.01/AB luty 2014 Strona 55 

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 
Farbę można nanosić pędzlem, wątkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można 

nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego 
pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 

Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych 
nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym 

5.3.2. Malowanie elementów metalowych. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób. 
starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie 

spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 
elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie 

wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania), 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotność 

powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w 
czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, 
jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po 
nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, 
nanoszonych w odstępie 3-8 godz powinna wynosić ok. 25-50 urn (zależnie od zaleceń producenta farby) 
Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki 
gruntującej Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc 
przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. 

Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest również 
użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego 
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po 
wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie zaleca inaczej). 

Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień pozostawać 
odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających 
zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona 
odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 

Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia 
na budowie. 

6.1. Farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych. 
� Farby akrylowe powinny charakteryzować się: 
� matowym wyglądem powłoki, 
� czasem schnięcia do 2 h,  
� wydajnością ok 10m2/dm3 
� liczbą nanoszonych warstw: l – 2 
� odpornością na zmywanie - szorowanie >5000 cykli 
� gęstością ok. I,5g/cm3 
� odpornością na promienie UV 
� dobrą przyczepnością; 

6.2. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych. 
Farby przeznaczone do zabezpieczania elementów metalowych powinny charakteryzować się: 
farby podkładowe: wydajnością ok. 6 m2/dm3 liczbą nanoszonych warstw: l grubością nanoszonej powłoki do 

45 nm czasem schnięcia do 4 stopnia w temp. 20°C do 24 h farby nawierzchniowe: 
gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, czasem schnięcia do ok. 25 h wydajnością ok. 8 

m2/ dm1 liczbą nanoszonych warstw: do 3 łączną grubością nanoszonych powłok do 120 u,m 
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Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, badając zgodność 
z normami przedmiotowymi, w zakresie: wstępnych prób technicznych wg PN-72/C-81503 lepkości wg PN-81/C-
81508 stopnia wyschnięcia wg PN-79/Y-815I9 przyczepności wg PN-80/C81531 krycia jakościowego wg PN-70/C-
81536; 

Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do użycia 
materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia 
wszystkich wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm 
przedmiotowych 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 
- jakości odtłuszczenia, 
- mechanicznego usunięcia nierówności, 
- stopnia czystości powierzchni; 
Ocenę należy przeprowadzać po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem 

Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym, lub 
sztucznym, żarówki o mocy 100 W 

- powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, razie wątpliwości należy 
przeprowadzić badanie zgodnie z PN-70/H-97052, 

- element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie 
zaokrąglone, 

- ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-70/H-97050, 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, sprawdzenie stanu przygotowania 

podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy; ocenę jakościową wykonanych powłok; 

Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temp. powietrza nie niższej niż 5°C i 
przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej.  

Ocena powinna obejmować: 
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: równomierności rozłożenia farby 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta braku prześwitu, plam, 
smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, widocznych gołym okiem śladów 
pędzla; 

� sprawdzenie połysku powłoki, 
� sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie kilkakrotne potarcie 

powłoki szmatką w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady farbki na 
szmatce, 

� sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
� sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową) sprawdzenie 

grubości powłoki: 
� na elementach stalowych - przyrządami elektromagnetycznymi 
� na innych podłożach - zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie; 
� sprawdzenie twardości powłoki, (metodą uproszczoną - po przesunięciu po niej osełki z 

drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 
0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej) badanie przyczepności powłoki:  
� do tynku - poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem 
� do podłoży metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 

stalowych płytkach kontrolnych, 
� sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą miękką 

szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie po-
winny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 

� sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5 - krotnym 
potarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce 
nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, sprawdzenie 
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nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy 
którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane 
roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie 
niewłaściwie wykonanych robót i powtórnie przedstawienie ich do badań. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni malowanej, 1 m listwy itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 

‐ wizualne oględziny; 

‐ zaświadczenia o jakości materiału 

‐ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Według zasad określonych w stosownych KNR i umowy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi." 
[2] PN-69/B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych." 
[3] PN-72/C-81503 „Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne." 
[4] PN-74/C-81515 „Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok." 
[5] PN-76/C-81516 „Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowych." 
[6] PN-79/C-81519 „Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania." 
[7] PN-76/C-81521 „Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz 
na oznaczanie nasiąkliwości" 
[8] PN-54/C-81526 „Wyroby lakierowe Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą 
aparatu Du Ponta." 
[9] PN-76/C-81528 „Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych na zginanie." 
[10] PN-79/C-81530 „Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok." 
[11] PN-80/C-8153! „Wyroby lakierowe Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej." 
[12] PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne." 
[13] BN-84/6117-05 „Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych." 
[14] BN-77/6701-04 „Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy 
metodą przyspieszoną." 

[15] DU nr 10/95 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." 
[16] atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów; 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 2.5.      MONTAŻ ŚLUSARKI 

CPV 45421000-4; CPV 45421100-5; CPV 45421160-3 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu balustrad. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych balustrad na 
obiektach mostowych i obejmują: 

a) zakup i transport na budowę poręczy, 
b) montaż poręczy z profili stalowych wraz z zamocowaniem kotew w kapach, 
c) montaż spawaniem  
d) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne balustrad  

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST  
"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób 
budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest  

− oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,  
− umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklarację zgodności. 

Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) 

2.2. Konstrukcja balustrady  

Przedmiotem niniejszej ST jest typowa balustrada z płaskowników wykonana wg Katalogu detali 
mostowych, GDDKiA, Warszawa 2002, 2004. 



 

   
S.428.14.01/AB luty 2014 Strona 59 

Wysokość balustrady powinna być zgodna z dokumentacją projektową i powinna wynosić: 

– 1100 mm - przy chodnikach dla pieszych, 
– 1200 mm - przy ścieżkach rowerowych, 
– 1300 mm - nad liniami kolejowymi z ruchem pieszych na obiekcie. 

 
2.3. Materiały do wykonania balustrady 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST. 

Profile powinny być wykonane ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 lub równoważnej wg PN-EN 10025-2. 
Wszystkie ostre krawędzie stalowe powinny być zaokrąglone promieniem 2 mm. 

2.3.2. Zakotwienie za pomocą kotew stalowych 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Balustrady należy montować ręcznie.  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować lekkim sprzętem - spawarką, sprzętem do 
prostowania elementów balustrady, sprzętem do malowania ręcznego lub natryskowego. Do 
przygotowania zaprawy niskoskurczowej należy stosować mieszadło wolnoobrotowe. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport segmentów balustrady 

Transport segmentów balustrady może się odbywać dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 
ogólnych warunków bezpiecznego transportu stalowych elementów konstrukcyjnych. Podzestawy balustrady 
na czas transportu należy stężyć np. za pomocą prętów ∅ 10 mm przyspawanych spoinami punktowymi.  

Elementy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. W czasie transportu należy zwracać 
uwagę, aby nie została uszkodzona powłoka antykorozyjna. Stalowe elementy pokryte powłoką gruntującą 
powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy zagruntowane, ale bez międzywarstwy 
powinny być chronione przed wpływami temperatury. W trakcie transportu elementy te powinny być 
zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podkładkami przed obtarciami. Zagruntowane elementy powinny 
być składowane na drewnianych, betonowych lub stalowych paletach z 30 cm prześwitem nad ziemią. 
Zagruntowane elementy mogą być transportowane tylko po całkowitym wyschnięciu farby. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

– roboty przygotowawcze, 
– montaż balustrady,  
– roboty wykończeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazań Inżyniera: 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 
5.4. Montaż balustrady 

5.4.1. Montaż balustrad ze słupkami mocowanymi za pomocą kotew 

Kolejność montażu balustrad ze słupkami mocowanymi za pomocą kotew obejmuje czynności:  

1) należy ustawić słupki i wyregulować je wysokościowo, ewentualnie stosując kliny wyrównawcze, 
2) przyspawać słupki do blach z kotwami, 
3) zamontowac blachy poręczy do bali drewnianych pomostu, padobanie jak istniejące, 
4) uzupełnić powłoki antykorozyjne uszkodzone w trakcie spawania, 
5) wnęki na słupki balustrady należy wypełnić zaprawą niskoskurczową. 
6)  

5.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne przedstawiono w SSt M.14.02.01. 

Na budowie malowanie należy zakończyć na godzinę (w temp. 20°C) przed zachodem słońca. Umożliwi 
to wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. Powłoka, w określonym przez producenta, 
okresie utwardzania musi być zabezpieczona przed nadmierną wilgocią. 

Kolorystyka poręczy powinna być zgodna z opracowaniem „Kolorystyka obiektów” 

5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty 
porządkujące.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z 
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne elementów balustrady (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
elementów balustrady należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń 
na powierzchni poszczególnych elementów oraz kompletności balustrady). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Kontrola materiałów 

6.3.1. Kontrola konstrukcji stalowej balustrady 

Materiały należy sprawdzać na podstawie atestów producenta, potwierdzających ich zgodność z 
wymaganiami ST. 
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6.3.2. Kontrola materiałów malarskich 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału, Wykonawca przedstawi przy każdej dostawie 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Materiały, 
na podstawie powyższych dokumentów, powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2 niniejszej ST. 
Materiały nie spełniające wymogów należy wyeliminować. Przed wbudowaniem materiału Wykonawca musi 
przedstawić Inżynierowi karty techniczne poszczególnych materiałów. Przed rozpoczęciem malowania 
należy doświadczalnie ustalić parametry malowania. Wykonawca powinien przeprowadzić próbne 
malowanie powierzchni za pomocą wybranego systemu farb i przedstawić Inżynierowi do akceptacji. 
Wykonawca ma obowiązek kontrolować lepkość materiału malarskiego każdego pojemnika. 

6.4. Kontrola montażu balustrady 

Dopuszczalne odchyłki montażu balustrad: 

– odchylenie słupka od pionu ± 0,5%, 
– odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 0,5 cm, 
– odchyłka od prostoliniowości wykonanej balustrady 0,5%. 

Należy skontrolować styk słupka z powierzchnią betonu chodnika - powinien być szczelny, a zaprawa 
niskoskurczowa tak uformowana, aby odpływ wody był na zewnątrz.   

6.5. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady 

6.5.1. Kontrola stanu konstrukcji 

6.5.2. Kontrola malowania 

6.5.2.1. Kontrola przygotowania powierzchni do malowania 

a. Wizualna ocena stanu powierzchni 

Wizualną ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchości, braku zapyleń 
i zanieczyszczeń olejami i smarami. 

b. Kontrola odtłuszczenia 

Powierzchnia badana zgodnie z ISO/DIS 8502-7 powinna wykazywać brak zatłuszczenia. 

c. Badanie skuteczności odpylenia 

Stopień zapylenia badany zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000 powinien być nie wyższy niż 3.  

d. Kontrola zanieczyszczeń jonowych (w przypadkach wątpliwych) 

Poziom zanieczyszczeń jonowych badany zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002 powinien wynosić 
poniżej 15 mS/m. 

6.5.2.2. Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem sprawności użytego sprzętu i 
techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych 
i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.  

Rozpoczynając nanoszenie powłok, a także przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów należy na 
bieżąco kontrolować grubość nakładanej warstwy mierząc jej grubość na mokro grzebieniem malarskim 
zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 metoda 7B.  

Należy kontrolować tzw. „wyrabianie”, czyli pogrubienie powłoki wykonywane po wyschnięciu naniesionej 
powłoki na krawędziach, szczelinach, spoinach. Do „wyrabiania” należy stosować farbę w innym kolorze niż 
kolor danej powłoki.  

6.5.2.3. Sprawdzenia jakości wykonanych powłok 

Wykonawca wykaże, że poszczególne powłoki malarskie zostały wykonane zgodnie z przedmiotowymi 
normami, dokumentacją projektową i ST: 

– po zagruntowaniu, 
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– po wykonaniu międzywarstwy, przed wysyłką z warsztatu, 
– po wykonaniu warstwy nawierzchniowej. 

Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: 

– wygląd zewnętrzny powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń, cofania 
się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi pęcherzami, spękań, 
skórki pomarańczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru z projektowanym), 

– grubość powłok, 
– przyczepność powłok, 
– twardość powłoki. 

 
a. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki 

Oceny wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W 
z odległości 0,5 ÷ 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje się obszar w kształcie 
kwadratu o boku 10 cm (lub odpowiednio mniejszym w przypadku szczeblinek), dobrze widoczny z 
odległości 0,5 ÷ 1,0 m. Należy przyjąć 5 miejsc obserwacji.  

Powłoki pośrednie nie powinny wykazywać wad niedopuszczalnych, tzn.: 

– grubych zacieków w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki, 
– grubych zacieków kończących się kroplami farby, 
– skórki pomarańczowej i kraterów wynikających z podnoszenia się pokrycia, 
– kraterów przebijających powłokę do podłoża, 
– dużych spęcherzeń, 
– zmarszczeń, spękań wgłębnych, 
– spękań deseniowych. 

Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym fragmencie 
powierzchni. Dla powłoki nawierzchniowej wymagana jest klasa II wyglądu powłoki na minimum 70% 
miejsc obserwacji oraz klasa III na maksymalnie 30% miejsc obserwacji (wg tablicy 4). 

b. Sprawdzenie grubości powłoki 

Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. Wyniki pomiarów przy prawidłowej 
grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało nie niższą od 
wartości nominalnej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości 
nominalnej. Maksymalna grubość nie może być większa od dwukrotnej grubości nominalnej, lecz nie 
większa niż 600µm. Liczbę punktów pomiarowych należy określić zgodnie z  PN-EN ISO 2808:2000. 

c. Sprawdzenie przyczepności powłoki 

Przyczepność powłok badana metodą odrywową (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2004 powinna wynosić 
nie mniej niż 5MPa. Po dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod należy uzupełnić zniszczoną 
powłokę malarską tym samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. 
Należy przyjąć 5 punktów pomiarowych. 

d. Twardość powłoki 

Twardość powłoki badana wg PN-ISO 15184 powinna >1H. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m (jeden metr) zmontowanej balustrady. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
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Cena wykonania robót obejmuje: 

– roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
– oznakowanie miejsca robót, 
– zakup, transport i składowanie materiałów, 
– zakup i dostarczenie pozostałych czynników produkcji, 
– montaż słupków balustrady do kotew lub osadzenie słupków we wnękach, 
– wyregulowanie wysokościowe i w planie balustrady,   
– wykonanie dylatacji balustrady, 
– wykonanie uszczelnień podstaw słupków, 
– montaż  spawaniem 2 szt. C120 dł.0,70m  pionowo do ścianek G61, 
– zabezpieczenie antykorozyjne balustrady i C120 mm przez pokrywami farbami, 
– wykonanie naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego miejsc, w których to zabezpieczenie 

zostało uszkodzone w trakcie transportu i montażu 
– wykonanie badań kontrolnych wg pktu 6, 
– oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 

PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  

ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i   
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Część 7: Możliwe do stosowania w warunkach 
terenowych analityczne metody oznaczania olejów i smarów 

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych 
przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu (zastąpiona przez PN-EN 12620:2004) 

PN-EN ISO 527-2:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu. Warunki badań tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania 

DIN 53505:2000 Prüfung von Kautschuk und Elastomeren – Härteprüfung nach Shore 
A und Shore D (Badania gumy i elastomerów. Badanie twardości 
metodą Shore A i D) 

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego 
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie 

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Sprawdzenie twardości metodą ołówkową 

Katalog detali mostowych, GDDKiA, Warszawa, 2002/2004 

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
ST - 2.6.      ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

CPV 45112700-2; CPV 45112720-8 

 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 

związanych z plantowaniem terenu, regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych, pielęgnacją zieleni oraz 
wykonaniem elementów małej architektury . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują: 
−  Wycinka krzaków i krzewów 
− Plantowanie istniejącego terenu 
− Montaż ławek ogrodowych i koszy na śmieci 
− Montaż stojaka i tablicy do koszykówki 
− Montaż kompletu siatki wraz ze słupkami 

2. MATERIAŁY. 
Montaż dwóch stojaków na kosze do koszykówki (konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, tablicy do 

koszykówki j o wymiarach 1,05 x1,80 m na wysokości 3,05 m; obręcz o średnicy 45 cm zamontowana jest do 
tablicy  

Montaż kompletu siatki wraz ze słupkami a do siatkówki z regulacją wysokości. 
Montaż stojaków na kosze do koszykówki i kompletu siatki wraz do siatkówki należy wykonać zgodnie 

z zaleceniami producenta i certyfikatami bezpieczeństwa. 
Elementy małej architektury 
Ławki ogrodowe, kosze na śmieci, winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i 

odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez 
firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawą i montażem. 

 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera kontraktu. 
Używany sprzęt powinien mieć wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go do 

stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 
Stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 

konserwowany a okresowe przeglądy wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami 

Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, 
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego użycia. 

 

4. TRANSPORT. 
Transport materiałów 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów. 
W czasie transportu elementów małej architektury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

mechanicznym. Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.3.Elementy małej architektury 
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Wymagania dotyczące dostawy elementów : 
- ławki i kosze, winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie oraz zaakceptowane 

przez inwestora 
- materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem 
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać akceptację 

Inżyniera 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Plantowanie terenu 
Kontrola w czasie wykonywania prac polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- wyrównania terenu 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- gęstości zasiewu nasion 
- prawidłowej wysokości studzienek kanalizacyjnych 
6.2. Elementy małej architektury 
Kontrola przy odbiorze dotyczy: 
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 
- jakości zastosowanego materiału. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostka obmiarowa dla plantowania terenu i elementów małej architektury – pozycje kosztorysowe 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
9.1 Normy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi materiału szkółkarskiego oraz innymi normami związanymi . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

l ODBIORU ROBÓT 

ST - 2.7. OGRODZENIE 

CPV 45342000-6 
 

1.WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

ogrodzenia systemie panelowym.  
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych pkt. 1.1  
 
 1.3. Określenia podstawowe  
Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią 

zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków 
montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki (cokołu). 

 Pozostałe określenia podane w specyfikacji  technicznej ST zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi.  

 
1.4. Zakres robót objęty specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego i 

rozbiórką ogrodzenia istniejącego na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. 
Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 
W skład robót wchodzą:  
  
Roboty rozbiórkowe  
 -    rozebranie starych części ogrodzenia z siatki  
-    wywóz materiałów pochodzących z demontażu na odpowiednie składowiska  
  
Roboty budowlano-montażowe   
-  wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami  
-  osadzić cokół z elementów betonowych na poziomie powierzchni gruntu 
-  wykonać i zamontować przęsła panelowe  z drutu o grub. 5 mm   
- wykonać i zamontować wrota  wejściowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z 

upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.   
  
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność z 

kosztorysem, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną.   
 
Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska .  
  
Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  o ochronie  p/pożarowej  
Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. 

Materiały łatwopalne   będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich zgodnie  z 
obowiązującymi wymogami.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  
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Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym, aby personel   nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych .  

 
 2. MATERIAŁY  
2.1.Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Panele ogrodzeniowe o wysokości wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z 

trzema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym. Słupki utwierdzone w 
monolitycznym fundamencie betonowym. Podmurówka (cokół) z prefabrykowanych elementów betonowych 
w rozwiązaniu systemowym wys. 25cm.  

Źródła uzyskania materiałów  
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami i posiadać  aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  
  
Przechowywanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed 

zniszczeniem i zachowały swoją  jakość. Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  
magazynach, na utwardzonym podłożu.    

  
3. SPRZĘT  
  
Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie  nie wpłynie niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   
  
 4. TRANSPORT  
  
Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez  

odpowiednie opakowanie. Należy je również zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą stateczności. 
Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia powodowane jego 
pojazdami  na drogach dojazdowych do miejsca robót.  

  
  5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.   Roboty rozbiórkowe:  
-   rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze słupkami stalowymi  
-    wywóz gruzu samochodem samowyładowczym  
 
5.2.  Roboty budowlano-montażowe 
 
-    osadzenie (zabetonowanie – beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 80-90cm  

słupków  z   profili  stalowych prostokątnych zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego oraz 
elementów betonowych prefabrykowanych podmurówki (cokołu)  wysokości 25 cm, Przekrój dołów na słupki 
40x40cm. 

-   montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. drutu 5 mm 
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie . 

 -    wykonanie  
-   plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
-        Wykonanie dołów pod słupki 
Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia a następnie 

dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m dla ogrodzenia panelowego. 
-        Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia 

a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować 
do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w zależności od 
ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

-       Montaż ogrodzenia panelowego. 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów 

określonych w pkt. 2.2 i dokumentacji. 
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6. KONTROLA  JAKOŚĆI  
  
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót  

   
6.2. Zasady kontroli jakości  
Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca  
  
  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej  
  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
Roboty podlegają odbiorowi:  
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  - odbiorowi końcowemu  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą  
  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016 z póź. zmianami  
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr 147,poz.1229  
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V / Wydaw. Arkady  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa na 

materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  

 - instrukcje ITB  
- instrukcje producentów  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

l ODBIORU ROBÓT 

ST - 3.1. ROBOTY BRUKOWE 

CPV 45233253-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

brukowych ciągów pieszych przed budynkiem. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji 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 powierzchni utwardzonych chodników z kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie robót być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo bruków 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 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 trakcie 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 

2.1. Zastosowane materiały. 
Materiałami wykorzystywanymi dla budowy są: 
• kostka betonowa gr. 6 cm 
• posypka piaskowa 
• spoiny zamulone piaskiem 

• krawężnik 8x30cm na ławie 20x20cm beton C16/20 
Betonowa kostka 
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Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Wygląd zewnętrzny - Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać: - 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm, 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek 

brukowych nie mniejsza niż 50MPa. 
Nasiąkliwość - Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 

06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 
Odporność na działanie mrozu - powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
Ścieralność - określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
Żwir  
Żwir płukany, jasnoszary, granulacja 8-32mm, przemyty i oczyszczony z drobnych ziaren żwir rzeczny 

(otoczakowy). Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B- 
11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaźnik piaskowy (WP) wg BN-64/8931-01 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. 

 
Krawężniki betonowe 
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 odchyłki wymiarów nominalnych nie powinny przekraczać: 
– długość: ±1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10mm, 
– wysokość i szerokość: ±5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10mm, 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego; przez Inżyniera. 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót: 
- Piła do cięcia płytek, 

- Ubijak spalinowy. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

przed uszkodzeniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 
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powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100 m2 koryta i nie 
mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub roboty 
wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania . Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być 
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

 
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa. Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może 

być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość 
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm 
należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu 
powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi 
i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W 
przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć 
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa 
drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione 
kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po 
zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w 
czasie szczotkowania. 

 
Podbudowa stabilizowana cementem 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej 

w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w 
mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie 
dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność 
mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej 
wartości. Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka 
dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 
mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed 
zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 
poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu 
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu 
należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

Wykonanie podbudowy. 
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 
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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, zgodnie z PN-B-04481 [1] (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 [29] powinien IS ≥ 0,9. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. 

Ustawienie obrzeży 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je 
zaprawą cementowo piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość 

 
Nawierzchnia z betonowej kostki  
Przed rozpoczęciem tego etapu prac należy sprawdzić, czy dostarczona przez producenta kostka jest 

zgodna ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy. Należy także sprawdzić, czy 
kostka nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków.  

Układanie nawierzchni. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe 
jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Powstałe między nimi 
szczeliny o szerokości 3-5 mm należy uzupełnić suchym piaskiem 0-2 mm, Następnie oczyścić powierzchnie 
i zagęścić ją wibratorem płytowym z osłoną gumową. Wibrowanie prowadzić od brzegów ku środkowi i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubijaniu trzeba uzupełnić szczeliny piaskiem i ponownie 
oczyścić powierzchnie z nadmiaru piasku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Sprawdzenie wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

6.1.1. Tolerancje wymiarowe elementów betonowych i kamiennych: 
Wszystkie użyte do wykonania nawierzchni elementy betonowe powinny zachowywać niezbędne 

parametry jakościowe, które mieszczą się w tolerancji wymiarowej oraz określonym przedziale:  
tolerancja długości - 2 mm,  
szerokość - 2 mm,  
wysokość - 5 mm,  
dokładność krawędzi - 1 mm.  

Materiały, których jakość nie jest stwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem), a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom. 

Należy sprawdzić zgodność kolorystyki dostarczonych materiałów z kolorystyką podaną w 
dokumentacji projektowej. 

6.1.2. Sprawdzenie obramowania nawierzchni należy przeprowadzić przez oględziny na całej 
długości będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 

6.1.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt i kostki należy przeprowadzić przez oględziny na 
całej długości będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 

6.1.4. Sprawdzenie szerokości nawierzchni. Szerokość nawierzchni należy sprawdzić, co najmniej 
5 razy na każdy pełnym lub rozpoczęty kilometrze. 

6.1.4. Sprawdzenie równości nawierzchni w kierunku podłużnym należy wykonać wg BN-68/8931-
04. 
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6.1.5. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin należy sprawdzać przez oględziny na całej 
długości będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się, co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na: 
� każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi 
� każdym pełnym lub rozpoczętych 6000 m2 placu 

 
6.1.6. Sprawdzenie prawidłowości profilu poprzecznego nawierzchni należy przeprowadzić, co 

najmniej w dziesięciu miejscach na każdym hektometrze wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na 
przyłożeniu do powierzchni badanej warstwy łaty profilowej względnie prostej, pomierzeniu spadków i 
porównaniu ich z dokumentacją projektową. 

 
6.2. Ocena wyników badań.  
Nawierzchnię należy uznać za wykonaną zgodnie z normą, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik 

dodatni. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są: 
- [m2] wykonania nawierzchni. 
- [m2] wykonania podbudowy, 
- [m3] wykonania podbudowy, 
- [m] wykonania krawężników i obrzeży, 
- [m2] wykonania schodów i podestów, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi 

decyzjami inżyniera 

8.2. Dokumenty i dane. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

� Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy 

� Dziennik Budowy 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni. 

8.3. Odbiór robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

� Zgodności wykonania wykopów z projektem 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty; 

� Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów  
� Protokoły odbiorów robót zanikających 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
   

[1] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

[2] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

[3] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ugięciomierzem belkowym 
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[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
[5] BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe. 
[6] BN-80/6775-

03/00 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania. 

[7] BN-80/6775-
03/02 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 
chodnikowe. 

[8] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

 
 


