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Specyfikacja Techniczna 

Wymagania ogólne 
 
 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych budowa wiaty z węzłem sanitarnym i remont nawierzchni w ramach modernizacji 
zieleniaka miejskiego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 63-400 Ostrów 
Wlkp. ul. Konopnickiej 90/4. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
zgodnie z ustawą  o zamówieniach publicznych dla zadania wykonania obiektu budowlanego 
określonego w pkt. 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) i obejmują 
następujące opracowania: 
 

• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
• Roboty betonowe 
• Zbrojenie betonu 
• Roboty murowe 
• Tynki 
• Podłoża budowlane 
• Izolacje wodochronne 
• Konstrukcje stalowe 
• Ślusarka 
• Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
• Warstwa odsączająca i odcinająca 
• Podbudowa z betonu 
• Obrzeża i krawężniki betonowe 
• Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - 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; 
1.4.2. budynku - 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. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - 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 urządzenia 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. 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
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b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - 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. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru 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. 
1.4.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.15. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.16. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.18. wyrobie budowlanym - 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 wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.19. obszarze 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. 
1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.21. dzienniku 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. 
1.4.22. kierowniku 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. 
1.4.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.24. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
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1.4.25. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.26. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.28. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.29. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.30. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dokumentację projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 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 „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym:  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w 
cenę umowna. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością  powstania pożaru. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać  za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
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używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 
materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej  
Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

− W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

− Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

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, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. 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.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
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których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone. 
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 zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
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 zarządzającego realizacją 
umowy. 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 zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać 
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 
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bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać 
określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 
410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać 
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 
bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać 
określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 
410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
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 zarządzający realizacją umowy 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 szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
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.  
Zarządzający realizacją umowy 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 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
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wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
7.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.3       Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany 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 zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadza się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór częściowy 
Odbiór tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego – odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór następuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz rozbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego – podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− Dokumentację powykonawczą 
− Dokumenty uzupełniające i zamienne 
− Recepty i ustalenia technologiczne. 
− Dzienniki budowy i książki obmiarów (w oryginale) 
− Wyniki pomiarów kontrolnych 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 
− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: przełożenie linii 

energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia teren wraz z kopią mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zastawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin tych robót wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót". 
 
9. Podstawa płatności 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe 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 wraz z narzutami,  
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10. Przepisy związane 
10.1.   Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w 
tym miejscu wyraźnie określone 
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 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
 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. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem robót ziemnych związanych z realizacją zadania 
określonego w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
obiektów kubaturowych i obejmują: 

− roboty ziemne w obrębie budynku. 
− wykonanie wykopów pod fundamenty obiektu budowlanego  
− odwadnianie wykopów, 
− zasypywanie wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

− Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, 
z późniejszymi zmianami), 

− Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami). 
− Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
− grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm:  

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 
10249-2:2000, 

− pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 
− inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inżyniera, 
− elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją 

projektową i odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 

− rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego,  
− prefabrykowane elementy studni, 
− geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
− kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 
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Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 
− geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
− czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 

 
3. Sprzęt 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
 
4.  Transport 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 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. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
–  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych, 
–  skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub rozbiórką 
obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia 
usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób 
zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie 
zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane 
z: 
–  wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
–  ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
–  wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
–  niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
–  pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 
627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 



 14

gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 
projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie 
możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 
–  wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,  
–  „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 
–  zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
–  zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać 
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.5. Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego 
wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
–  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
–  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
–  w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 
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. 
–  skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 
5.6. Wykopy obudowane 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się. 
5.7. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy PN-
EN 12063:2001. 
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy 
zawrzeć: 
– ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 
–  szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
–  dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z 
zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. 
W przypadku wykorzystania ścianek szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one spełniać 
wymagania założone w dokumentacji projektowej. 
5.8. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i  
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować 
systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie 
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 
przepustów przed przystąpieniem do robót na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać grodzie ziemne. 
W przypadku dużych cieków wodnych grodzie należy wzmocnić przez wbicie w poprzek rowu ścianki 
szczelnej. 
Wodę na drugą stronę torowiska należy przepompowywać za pomocą pomp i węży lub ująć w rurociąg 
poprowadzony w świetle istniejącego obiektu. 
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5.9. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

+ 15 cm  – dla wymiarów wykopów w planie, 
+  2 cm  – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10%              – dla nachylenia skarp wykopów. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 
10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 
sprawdzenie przygotowania terenu, 
kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
sprawdzenie wymiarów wykopów, 
sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wyznaczenie zarysu wykopu, 
− wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek szczelnych wraz 

z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, 
− wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia 

ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem, 
− odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 

miejsce odwożenia mas ziemnych, 
− odwodnienie wykopu, 
− utrzymanie wykopu, 
− przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
− PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
− PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
− PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
− PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
− BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
− PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
− PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
− PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
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− PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 

− PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 
wymiarów. 

− PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

− PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 
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 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Roboty betonowe 

 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z 
realizacją zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu : 
− przygotowania mieszanki betonowej, 
− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
− wykonanie i odbiór zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w 

budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego, 
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
− pielęgnacja betonu. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne betonowe i żelbetowe ujęte w dokumentacji projektowej.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz określeniami podanymi w SST Część 1: „Wymagania ogólne”: 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 . 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm PN-
EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 
klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej. 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz 
warunków technicznych D2. 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 

oznaczenie, 
nazwa wytwórni i miejscowości, 
masa worka z cementem, 
data wysyłki, 
termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a 
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, 
można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
–  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
–  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
–  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
–  składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 
przed opadami), 
–  magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
dla cementu luzem: 
–  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów 
poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1)  10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2)  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą 
być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie 
ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań 
i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
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2.2.1.2.1. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inżyniera. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
–  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla 
korygowania recepty roboczej betonu. 
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
–  oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o 
uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się 
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy 
pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej 
wymienioną normą. 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie 
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich 
stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę 
ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. 
„beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub 
PN-ENV 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej 
przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać 
własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
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Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz 
warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 
6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podzia-
łem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o śred-
nicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
2.2.4. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 
odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, 
a ponadto: 
–  drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
–  sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz 
PN-EN 636-3:2001, 
–  gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
–  deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
–  do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
2.2.7. Rusztowania 
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1)  do przygotowania mieszanki betonowej: 
− betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
− dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
− odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
2)  do wykonania deskowań: 
− sprzętem ciesielskim, 
− samochodem skrzyniowym, 
− żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 
3)  do przygotowania zbrojenia: 
− giętarkami, 
− nożycami, 
− prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 
4)  do układania mieszanki betonowej: 
− pojemnikami do betonu, 
− pompami do betonu, 
− wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
− wibratorami przyczepnymi, 
− łatami wibracyjnymi, 
− zacieraczkami do betonu. 
5)  do obróbki i pielęgnacji betonu: 
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− szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie 
transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w 
normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 
lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan 
przeprowadzania badań. 
5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 
przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
5.2.1. Wykonanie deskowań 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki 
podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać 
z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości 
nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i 
wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić 
taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw 
sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian 
licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na 
stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania 
wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 
przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia 
powinien zatwierdzić Inżynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu 
deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. 
Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
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Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
5.2.2. Rusztowania 
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
5.2.3. Przygotowanie 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 lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej 
wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równo-
czesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.2.4. 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. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości 
ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły 
na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny 
krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-
10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą 
być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999. 
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
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 po-
łączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
–  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
–  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli 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 po-
przednio ułożonego betonu. 
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę 
betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
5.2.7. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. 
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. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, 
częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6: „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczności deskowania, 
–  sprawdzeniu szczelności deskowania, 
–  sprawdzeniu czystości deskowania, 
–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
6.2.2. Rusztowania 
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
6.2.3. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 
betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane 
przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
6.2.5. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
„Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej SST. 
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.7. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.8. Beton 



 25

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
„Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona 
w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami 
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.10. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
–  sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 
− wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
− wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 
− oczyszczenie podłoża, 
− wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
− pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
− oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
− przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
− montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
− oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
− przygotowanie mieszanki betonowej, 
− ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i 

marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
− pielęgnację betonu, 
− rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
− usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
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− oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją 

lub zleconych przez Inżyniera. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
− PN-ENV 206-1:2002  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
− PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
− PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
− PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
− PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
− PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
− PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
− PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesięwu. 
− PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
− PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu 

ziarn. 
− PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
− PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 

gliny. 
− PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
− PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
− PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej. 
− PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
− PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
− PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
− PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
− PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
− PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
− PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  

wymagania stosowane w kraju. 
− PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
− PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
− PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 
− PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  

Wspólne wymagania i badania. 
− PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
− PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
− PN-72/D-90002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
− PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
− PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
− PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki użytkowanej w 

warunkach zewnętrznych. 
− PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, Zmiany PN-H-84023-06/A1: 
 
 



 27

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Zbrojenie betonu 

 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstruk-
cjach żelbetowych – prefabrykowanych i wykonywanych na mokro związanych z realizacją zadania 
określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu w obiektach inżynierskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Stal zbrojeniowa 
 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06. 

Klasa 
stali 

Wytrzymałość 
charakterystyczna (MPa) 

Znak gatunku 
stali 

Postać handlowa 
Średnica 

(mm) 

A-III 355 
18 G2 

żebrowanie 
jednoskośne 

walcówka  
pręty 

6 – 12 
10 – 32 

20 G2Y 
walcówka 
pręty 

6 – 12 
10 – 28 

A-III 410 
34 GS 

żebrowanie 
dwuskośne 

walcówka  
pręty 

6 – 12 
10 – 32 

BSt500S pręty 6 –28 

A-IIIN 490 
20G2VY żebrowanie 

dwuskośne 

walcówka 
pręty 

6 – 28 
10 – 28 

BSt500S pręty 6 – 28 

 
Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek  stali 
Średnica 

pręta 
Granica 

plastyczna 
Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a 
średnica 

mm MPa MPa % d – próbki 
18G2-b6– 

32355 
     

34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
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: 
–  jeżeli 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. 
Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać: 
–  nazwę wytwórcy, 
–  oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
–  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
–  masa partii, 
–  numer wytopu lub numer partii, 
–  rodzaj obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 
–  znak wytwórcy, 
–  średnica minimalna, 
–  znak stali, 
–  numer wytopu lub numer partii, 
–  znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
–  sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem 
–           sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
–  próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
–  próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy ocenić 
pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
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 grani-
cach 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 gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym 
na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali 
zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 
2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o śred-
nicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 
mm. 
2.3. Materiały spawalnicze 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
inżyniera. 
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, nożycami i 
innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 
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Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu 
należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
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 farba olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej 
wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z jedno-
czesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie 
z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami i normą 
PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ] 12 mm. Pręty 
o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydłużanie prętów [cm] 
powstaje podczas ich odginania o dany kąt. 
 

Średnica pręta  
w mm 

Kąt odgięcia 

 46° 90° 135° 180° 
6 – 0,5 0,5 1,0 
8 – 1,0 1,0 1,0 

10 0,5 1,0 1,0 1,5 
12 0,5 1,0 1,0 1,5 
14 0,5 1,5 1,5 2,0 
16 0,5 1,5 1,5 2,5 
20 1,0 1,5 2,0 3,0 
22 1,0 2,0 3,0 4,0 
25 1,5 2,5 3,5 4,5 
28 2,0 3,0 4,0 5,0 
32 2,5 3,5 5,0 6,0 

 
  
Minimalne średnice trzpienia używane przy wykonywaniu haków zbrojenia. 
 

Średnica pręta zginanego w mm Stal gładka miękka  Rak = 400 MPa 
D ] 10 do= 3 d 

10 < d ] 20 do = 4 d 
20 < d ] 28 do = 6 d 

 
Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być 
nie mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których 
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zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
5.2.2. 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. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego 
przez inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły 
na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny 
krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
–  0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
–  0,055 m  – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m  – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
–  0,3 m  – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
–  0,025 m  – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
– czołowe, elektryczne, oporowe, 
– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
– zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
– gatunku stali, 
– ilości stali, 
– ich średnic, 
– długości, rozstawu i zakotwień, 
– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 
– sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu, 
przy użyciu przyrządów magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje: 
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– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 
20% wszystkich skrzyżowań, 
– dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
– różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
– różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

Cięcie prętów  
L – długość pręta wg projektu 

dla L < 6,00 m 
dla L > 6,00 m 

w = ±20 mm 
w = ±20 mm 

Odgięcie (odchylenie w stosunku do 
położenia określonego w projekcie) 

dla  
dla   
dla 

L < 0,5 m 
0,5 m < L ] 1,5 k 

L > 1,5 m 

dla  
dla   
dla 

Usytuowanie prętów   
a) otulenie  
– zmniejszenie  w stosunku do 
wymagań 

 
w = ] 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h – 
całkowita grubość elementu) 

dla  
dla   
dla 

L < 0,5 m 
0,5 m < L < 1,5 k 

L > 1,5 m 

dla  
dla   
dla 

c) odstęp pomiędzy sąsiednimi  
równoległymi prętami (a – odległość 
projektowana pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

 
dla   

a < 0,05 m  
w = ±5 mm 

 
 

a < 0,20 m  
w = ±10 mm 

 
dla   

a < 0,05 m  
w = ±5 mm 

 
 

a < 0,20 m  
w = ±10 mm 

d) odchylenie w relacji do grubości 
lub szerokości w każdym punkcie 
zbrojenia (b – całkowita grubość lub 
szerokość elementu) 

 
dla   

a < 0,25 m  
w = ±10 mm 

 
 

a < 0,50 m  
w = ±15 mm 

 
dla   

a < 0,25 m  
w = ±10 mm 

 
 

a < 0,50 m  
w = ±15 mm 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w SST 
Część 8 „Wymagania ogólne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w po-
szczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz 
możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− transport i składowanie materiałów, 
− oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
− wygięcie, przycinanie i łączenie prętów, 
− montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz 

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
− czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez inżyniera. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-89/H-84023/01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
− PN-89/H-84023/06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
− PN-81/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości 

i niskostopowej. 



 32

− PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej 
jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 

− PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
− PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
− PN-91/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali. 
− PN-90/H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 
− PN-90/H-01103  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
− PN-87/H-01104  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
− PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
− PB-75/H-93200/00  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
− PB-75/H-93200/06  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu 

śrub i nakrętek  na gorąco. Wymiary. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Roboty murowe 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania tyczące wykonania i odbioru 
murów związanych z realizacją zadania określonego w SST Część 1 „Wymagania ogólne pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i stanowi załącznik do 
umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych, wewnętrznych  i fundamentowych oraz nadproży prefabrykowanych  
związanych z realizacją zadania określonego w w SST Część 1 „Wymagania ogólne  pkt.1.1. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Wyroby klinkierowe 
Cegła klinkierowa o parametrach określonych przez Inwestora. Po  przywiezieniu jej na plac budowy 
powinna być składowana na podkładach drewnianych lub   paletach w stosach prostopadłościennych tak, 
aby nie miała kontaktu z gruntem.  
Cegły  nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć. Cegły  dostarczone 
na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom (PN-68/B-12001). 
Zaprawy 
Do murów niezbrojnych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy 
budowlane wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503; a tam, gdzie to jest 
uwarunkowanej względami konstrukcyjnymi - także zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-14504. 
Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko zaprawy 
budowlane cementowe. 
Do murów zbrojonych powinny być stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-I 65/B-14504, przy 
czym marka zaprawy nie powinna być niższa niż 50 w przypadku murów znajdujących się w warunkach 
suchych, a nie niższa niż 80 -w warunkach wilgotnych. 
Ponadto dopuszcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie wyników |badań 
przeprowadzonych przez upoważnione laboratoria spełniają następujące warunki: 
a) charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnienia współpracy materiałów 
b) gwarantują uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymałości, 
c) nie powodują korozji zbrojenia. 
Dodatki do zapraw murarskich. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Murowanie ścian. 
Przed przystąpieniem do wykonania ścian należy sprawdzić zgodność ich wytyczenia oraz wymiary z 
rysunkami.  Przed rozpoczęciem murowania ścian należy na ich fundamencie betonowym ułożyć izolację 
poziomą z podwójnej papy bitumicznej na lepiku.  
Ścianę z betonu komórkowego należy murować na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. W czasie 
murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomnicą  i wężem wodnym dokładność robót. Bloczki 
powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 
prostych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewiązanie poszczególnych bloczków. Ich wiązanie w 
murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy górnej z 
przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie nie mniej niż 5 cm. Mury z bloczków z betonu 
komórkowego należy wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nie przekraczającej 15 mm – w 
przypadku spoin poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych. 
Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami prefabrykowanymi typu L-19. Długość oparcia na 
murze z obu stron otworu powinna wynosić minimum 10 cm. Przestrzeń wolną między elementami 
nadproży należy wypełnić chudym betonem z tłucznia ceglanego lub żużla. 
Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej: 
Produkcja zapraw i ustalanie ich składu. 
Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy.  
Wymagany skład zapraw (dane ogólne): Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca 
powinien przedstawić skład zapraw. Nie wolno przystąpić do murowania przed zatwierdzeniem jej przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia 
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być 
przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji 
zaprawy.  
Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do 
czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości  odpowiedniej do żądanej 
konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy  rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek 
z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej 
mieszanki. 
Badania materiałów i zapraw.  
Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu zaprawy, 
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
Układanie zapraw. 
Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. Wszelkie 
występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką  tynkarską. Podłoże 
należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 
minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25 st. C lub zastosowano cement szybko 
twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie 
dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 
Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 
Murowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami podanymi wcześniej.  Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę podczas 
murowania temperatury wyższej od 30 st. C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury zaprawy 
należy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. 
Murowanie przy niskich temperaturach.  
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać zaprawy w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4 st. C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i 
zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 
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Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element 
musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę 
naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla 
prac wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do 
tolerancji: Nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany. 
Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi  
nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia przecinających się powierzchni 
murów od kąta przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać 6 mm na długości 1 m. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac murarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom     i muszą być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania,  
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia bloczków, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
przemurowanie komina ponad dachem z cegły klinkierowej kl. 350 na zaprawie cementowej, 
spoinowanie  komina gotową zaprawą barwioną, 
wykonanie ścian z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
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− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10. Przepisy związane 

– PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
– PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
– PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

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

cementów powszechnego użytku. 
– PN-97/B-30003   Cement murarski 15. 
– PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25. 
– PN-86/B-30020   Wapno. 
– PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 Podłoża budowlane 
 
 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoży piaskowych, żwirowych i betonowych związanych z realizacją zadania określonego w 
SST „Wymagania ogólne”   pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podłoży pod warstwy konstrukcyjne posadzek: 
- podłoża piaskowe 
- podłoża żwirowe 
- podłoża betonowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
- piasek 
- żwir 
- beton klasy określonej w dokumentacji projektowej. 
Szczegółowe wymagania materiałów opisane są w  SST „ Roboty betonowe” z uwagami:  
Do betonu na podłoża nie stosuje się dodatków i domieszek. 
 
3. Sprzęt 
Jak w SST „ Roboty betonowe” . 
 
4. Transport 
Jak w SST „ Roboty betonowe” . 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1 Zalecenia ogólne 
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane 
laboratoryjnie. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio 
przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i 
podsypki piaskowo-żwirowej. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji. 
W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano w projekcie należy 
dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń konstruktora. 
Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury użytkowania 
podłogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15-18 oC, przy czym nie powinna być ona niższa niż 5 
oC, a w żadnym przypadku – zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – niższa niż 0 
oC. 
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5.3 Zakres robót zasadniczych 
Podsypka żwirowa i piaskowa 
- Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę żwirową. W przypadku, gdy grubość 
podsypki jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. 
Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było 
skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. 
Podłoża betonowe 
- Podłoża należy wykonać z betonu według wskazań w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 
dylatacji. 
- Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryć je 
folią. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 
wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać 
parametry, od których zależy jakość betonu. 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą 
niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na 
ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli 
jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 
próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo. 
Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien 
uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Podstawa odbioru 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe 
− PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
− PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
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− PN-86/B – 06712- Kruszywa mineralne do betonu 
− PN- 88/B – 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
− WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

5
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Izolacje wodochronne 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót izolacji wodoochronnych związanych z realizacją zadania określonego w 
SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
− izolacje wodochronne fundamentów, 
− izolacje niecek basenowych, 
− izolacje pomieszczeń mokrych /natryski, pozostałe pomieszczenia higieniczno-sanitarne/. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie: 
− izolacji fundamentów metodami tradycyjnymi, 
− elastycznych warstw uszczelniających o dużej przyczepności z mieszanek przygotowanych fabrycznie, 

nakładanych na powierzchnie niecek basenowych i pomieszczeń stale mokrych. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoży, wykonanie podkładów gruntujących, przygotowanie podłoży, wy-konanie 
poszczególnych warstw oraz ich odbiory. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny mieć: 
− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
− Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna, 
− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych 
i wykładzinowych. 
2.1.Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji 
projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-jących dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Materiały do tradycyjnej izolacji fundamentów. 
Powłoki gruntujące 
Bezrozpuszczalnikowe środki do wgłębnego zespalania oraz do gruntowania pod wszystkie 
grubowarstwowe izolacje bitumiczne. Służą również do wzmocnienia lekko wilgotnych podłoży z muru i 
betonu. 
Bitumiczne izolacje grubowarstwowe 
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Jednoskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe bardzo elastyczne powłoki bitumiczne do izolacji 
przeciwwilgociowej fundamentów. Zabezpieczą również betonowe fundamenty przed penetracją wody 
gruntowej. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
 
−  
Materiały do izolacji pomieszczeń stale mokrych 
− środki gruntujące 
− materiały do naprawy i szpachlowania podłoża 
− folie uszczelniające w płynie 
Materiały pomocnicze 
− taśmy uszczelniające proste 
− taśmy uszczelniające narożnikowe 
− mankiety uszczelniające 
− sznury polietylenowe 
 
Wszystkie w/w. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
Do wykonywania powłok izolacyjnych należy stosować sprzęt zalecany przez producenta wybranego 
systemu. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów do wykonania powłok izolacyjnych nie wymaga specjalnych środków 
i urządzeń.  Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych należy transportować w pozycji leżącej, 
otworem wlewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania się. Beczki te 
można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego 
otworzenia się beczki. 
Należy przestrzegać umieszczonych na opakowaniach znaków ostrzegawczych. 
 
5. wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmo-nogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
izolacyjne. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych powinny być zakończone: 
− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży i warstw konstrukcyjnych ,  roboty 

instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
− w  nieckach basenowych powinny być osadzone wszystkie elementy technologiczne (przejścia 

szczelne dysz wlotowych, odpływy z rynny przelewowej haki do mocowania lin torowych itp) oraz 
części składowe atrakcji basenowych (kosze ssawne, przejścia szczelne przez przegrody itp.). 

2) Przystąpienie do robót izolacyjnych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty izolacyjne należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane warstwy izolacyjne należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3.Wykonanie robót izolacyjnych – izolacje wodochronne fundamentów 
5.3.1.Przygotowanie podłoża pod preparaty gruntujące 
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Podłoże betonowe musi być wsiąkliwe, czyste, wolne od przemarzania i nośne. 
Należy z niego usunąć tłuszcze i stare powłoki malarskie nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne 
luźne części znajdujące się na nim. 
Powierzchnie silnie wchłaniające, takie jak beton porowaty należy zagruntować dwukrotnie. 
5.3.2.Gruntowanie 
Nie rozcieńczony środek gruntujący nanosi się przy użyciu pędzla, wałka lub szczotki malarskiej 
“malując” podłoże. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nanieść warstwę druga w taki sposób aby 
na powierzchni nie wytworzyła się świecąca warstwa środka gruntującego. 
Odstęp czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw dla podłoży betonowych wynosi powyżej 1 
godziny. 
5.3.3Własciwa warstwa izolacyjna 
Przygotowanie podłoża: 
Przed przystąpieniem do prac należy powierzchnie dokładanie oczyścić. Wystające resztki zaprawy, 
wypukłości itp. należy usunąć. Duże ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze niż 5 mm należy 
zamknąć zaprawą naprawczą. Niewielkie nierówności, spoiny pionowe oraz poziome węższe od 5 mm 
można zaszpachlować dwuskładnikową masa szpachlowa. Narożniki wewnętrzne oraz wyokrąglenia 
pomiędzy podłoga a ścianą wyrabia się masą bitumiczna łukiem o promieniu 4 - 6 cm, 
Zaleca się obrobienie wyokrąglenia pomiędzy ścianą a fundamentem zaprawą szlamową w celu ochrony 
przed negatywnym ciśnieniem wody. 
Sposoby nakładania bitumicznych izolacji grubowarstwowych 
Zanim rozpocznie się nanoszenie bitumicznej izolacji grubowarstwowej, powłoka gruntująca 
musi być matowo-wilgotna lub sucha. 
Jednoskładnikowa izolacje grubowarstwowa można nanosić na powłokę gruntującą bezpośrednio z 
opakowania. 
Przygotowanie izolacji bitumicznej dwuskładnikowej do obróbki polega na zmieszaniu składnika 
proszkowego ze składnikiem płynnym. Zapakowany oddzielnie, znajdujący się w pojemniku proszek 
wsypuje się w całości do uprzednio zamieszanego składnika płynnego i miesza wolnoobrotowym 
mieszadłem.  Masa izolacyjna jest gotowa do użycia, skoro tylko wytworzy się jednorodna masa (po 3 – 4 
min. mieszania). 
O ile narożniki wewnętrzne (miejsca połączeń ściany z podłoga, miejsca przeprowadzenia rur, 
szachty instalacyjne itp.) nie zostaną wykonane w ramach prac przygotowawczych jako 
wyokrąglenia, należy przeciągnąć je teraz, np.  kielnią, 
Wykop można zasypać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstw. Podczas obróbki należy 
przestrzegać "Wytycznych do planowania i wykonywania izolacji w części przyziemnej przy 
użyciu bitumicznych izolacji grubowarstwowych modyfikowanych tworzywami sztucznymi" 
(najnowsze wydanie) oraz normy DIN 18195. 
W ten sposób przygotowany do obróbki materiał nakłada się kielnia bądź paca z dołu do góry.  W trakcie 
wykonywania izolacji należy zwrócić uwagę na szczególne elementy budowli jak: 
narożniki wewnętrzne, miejsca połączenia ścian z posadzką oraz miejsca przechodzenia rur, 
gdzie wykonujemy wyokrąglenia. Zarówno płytę fundamentowa, jej czołowe powierzchnie, jak i inne 
trudno dostępne miejsca trzeba pokryć całkowicie warstwami o wymaganej  grubości. Przy obciążeniu 
wodą nie będąca pod ciśnieniem w krytycznych miejscach należy dodatkowo wyrobić tkaninę 
zbrojeniowa. W przypadku wody ciśnieniowej stosuje się w miejscach przechodzenia rur specjalne 
kołnierze, przy czym na całej powierzchni wtapia się 
tkaninę zbrojeniową. 
Fugi dylatacyjne 
Fugi dylatacyjne miedzy budowlami mostkuje się elastyczna taśmą uszczelniającą. Taśmę wrabia się w 
jeszcze świeżą  warstwę izolacji bitumicznej, a następnie nakłada się druga  warstwę. 
Środki ochronne 
Powierzchnie, które zostały zaizolowane izolacja bitumiczna nie mogą być wystawione bez 
ochrony przez kilka tygodni na działanie promieni UV. 
Przy zastosowaniu izolacji w pomieszczeniach zamkniętych i dużej wilgotności powietrza aby 
przyspieszyć schniecie, trzeba je dodatkowo wietrzyć. 
Czyszczenie 
Gdy materiał jest jeszcze w świeżym stanie, narzędzia można czyścić przy użyciu wody. Po 
wyschnięciu materiału czyszczenie należy przeprowadzać przy użyciu rozpuszczalników. 
5.4.Wykonanie robót izolacyjnych – izolacje niecki basenowej 
Przygotowanie podłoża pod preparaty gruntujące 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhez-yjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Gruntowanie 
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Nie rozcieńczony środek gruntujący nanosi się przy użyciu pędzla, wałka lub szczotki malarskiej 
“malując” podłoże. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nanieść warstwę druga w taki sposób aby 
na powierzchni nie wytworzyła się świecąca warstwa środka gruntującego. Odstęp czasu pomiędzy 
nakładaniem kolejnych warstw dla podłoży betonowych wynosi powyżej 1 godziny. 
Właściwa  izolacja 
Izolacje niecki basenowej stanowi dwuskładnikowy szlam uszczelniający, na który po całkowitym 
wyschnięciu można przyklejać płytki metoda cienkowarstwowa. 
Szlam uszczelniający jest dostarczany w dwóch oddzielnych opakowaniach. 
Przy mieszaniu należy składnik proszkowy wsypać do płynnego i mieszając wolnoobroto-wym 
mieszadłem przez okres około 2 minut. 
Po okresie dojrzewania wynoszącym 5 minut materiał należy ponownie wymieszać. 
Wymieszany, gotowy do obróbki materiał należy nakładać w ciągu jednej godziny. Już stężony materiał 
nie może być ponownie zmieszany i obrabiany. 
Prace izolacyjne z zastosowaniem szlamu uszczelniającego należy rozpocząć od uszczelniania 
naroży, dylatacji z zastosowaniem taśm uszczelniających prostych i narożnikowych. Przepusty rurowe 
należy oprawić przy pomocy mankietów uszczelniających. 
Następnie nakładać szlam uszczelniający za pomocą pędzli. 
W jednym cyklu roboczym nakładamy warstwę o grubości maksymalnie 2 mm. Odstęp miedzy 
nakładaniem kolejnych warstw powinien wynosić ok. 12 godzin. 
Dla niecki basenowej należy wykonać warstwę izolacyjna szlamu elastycznego o grubości określonej w 
projekcie. 
Prace izolacyjne należy wykonywać w temperaturze powyżej 8°C. 
5.5. Wykonanie robót izolacyjnych – izolacje pomieszczeń stale mokrych 
Przygotowanie podłoża pod preparaty gruntujące 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Gruntowanie 
Nie rozcieńczony środek gruntujący nanosi się przy użyciu pędzla, wałka lub szczotki malarskiej 
“malując” podłoże. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nanieść warstwę druga w taki sposób aby 
na powierzchni nie wytworzyła się świecąca warstwa środka gruntującego. 
Odstęp czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw dla podłoży betonowych wynosi powyżej 1 
godziny. 
Naprawa podłoża i szpachlowanie 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
specjalnymi masami naprawczymi. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
− powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 
− odchylenie powierzchni niecki od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata 

kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, 

− odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 

− odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
− narożniki wypukłe należy sfazować pod katem 45°. 
Właściwa izolacja. 
Izolacje pomieszczeń mokrych należy wykonać za pomocą gotowej do użycia bezrozpuszcza-lnikowej 
folii w płynie. 
Przed przystąpieniem do robót zawartość pojemnika z folią należy dokładnie wymieszać za pomocą 
mieszadła wolnoobrotowego. 
Przy uszczelnianiu narożników i spoin taśmami uszczelniającymi narożniki należy wkleić przy nanoszeniu 
pierwszej warstwy folii w płynie. 
Folie w płynie na izolowane powierzchnie nanosi się wałkiem lub pędzlem. 
Zalecana ilość warstw: 
− dla pomieszczeń szatniowych i higieniczno-sanitarnych - 2 warstwy 
− dla pomieszczeń natryskowych - 3 warstwy 
− inne pomieszczenia lekko obciążone - 2 warstwy 
Miedzy nanoszeniem poszczególnych warstw należy każdorazowo zachować odstęp czasu od 2- 4 
godzin. 
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Po wyschnięciu ostatniej warstwy (po około 12 godzinach) można przystąpić do układania płytek 
ceramicznych. 
Folia w płynie nie może być używana w temperaturach poniżej 9°C. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie powłok izolacyjnych badaniom powinny  
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy podłoża. 
Wszystkie wymienione materiały musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności, 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach 
i aprobatach. 
Badanie podłoży powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywa-nia robót 
przygotowawczych i wstępnych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości, 
− występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
− sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrowa łatę, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podłożu szczelin dylatacyjnych i rzeciwskurczo-wych poprzez 

dokonanie pomiarów szerokości i prostoliniowości 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych 
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć  sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej oraz 
innych robót „zanikających". 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych warstw izolacyjnych a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący warstw izolacyjnych niecki basenowej i pomieszczeń mokrych 
powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą  a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
− sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 

określoną na podstawie zużycia materiału izolacyjnego). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawi-cieli Inwestora 
(Zamawiającego) i Wykonawcy. 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące warstw izolacyjnych niecki basenowej 
i pomieszczeń mokrych 
Prawidłowo wykonana izolacja powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd, 
− na całej powierzchnia powinna być nałożona warstwa jednakowej grubości (warunek właściwej 

przyczepności), 
− grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i ścian od płaszczyzny poziomej (mierzone łata 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 
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− szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz całkowicie 
materiałem wskazanym w projekcie, 

− taśmy uszczelniające dylatacyjne powinny być ułożone zgodnie z dokumentacja i instrukcja 
producenta. 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem właściwych robót izolacyjnych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i zezwolić do przystąpienia do robót izolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
Budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze 
− dokumentacje powykonawcza, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoży, 
−  protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty izolacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny izolacja nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić izolacje i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
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− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika Zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku ustaleń umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania izolacji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawca. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu szczelności elementów / niecki 
basenowej, pomieszczeń mokrych itp./z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 
robót". 
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10.Przepisy związane 
− PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
− BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania 
− Instrukcje producentów 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Konstrukcje stalowe 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji stalowych dla zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji stalowych i obejmują roboty związane z obróbką elementów i ich połączeniem  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST Część 2 
„Wymagania ogólne”. 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty 
Techniczne.  
2.2. Stal konstrukcyjna 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali 
(np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli posiadają 
Aprobatę Techniczną . 
Stal dostarczana na budowę powinna: 
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami 
zgodnie z PN-73/H-01102, 
spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 
- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
- dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
- dla ceowników PN-86/H-93403, 
- dla zetowników PN-55/H-93405 
- dla dwuteowników PN-86/H-93407 
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach ISO 
Charpy'ego w temperaturze -200C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność sprawdzana na próbkach 
Mesnager'a w temperaturze -400C). 
Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą 
defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w 
klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w zakładzie wytwarzającym 
konstrukcję. 
Kształtowniki i blachy, elementy pomocnicze oraz elementy montażowe – powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i własności. 
2.3. Łączniki i materiały spawalnicze 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
− dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 
− dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 
− dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały 
spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 
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pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 
konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, 
aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane 
w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest 
długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich 
gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów 
pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, 
naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, które 
podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez 
wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki 
mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, 
które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym 
powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i 
rozprysków materiału. 
5.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji 
Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym 
rozróżnia się: 
wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, 
warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, których 
dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 

Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad Do przyłączeniowego swobodnego 
500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 
2000 4000 1,5 4,0 
4000 8000 2,5 6,0 
8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 
32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz < 50 

 
5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór elementów w zakresie 
usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z 
zachowaniem wymagań PN-89/S-10050. 
5.4. Spawanie 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie 
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze można 
powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od 
posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie 
próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy 
elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej 
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wytrzymałości powinna być wyższa niż 0 ]C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5 ]C. 
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi 
stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność 
względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury 
powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące 
otrzymanie spoin należytej jakości. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, 
usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być pospawane lub wykonane taką technologią (np. przez 
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę spoin można wykonać 
ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe 
zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami  
obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na 
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym 
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze 
składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest 
bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych 
parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą 
przekraczać 10 %.  
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy 
lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub 
zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości 
spawanych elementów. 
5.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
Połączenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej.. 
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na 
obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5]C. Każda spoina konstrukcyjna musi być 
oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, 
ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin polegają na oględzinach.   
5.6. Montaż i rusztowania montażowe 
Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt zmiany do zatwierdzenia 
u Projektanta i Inspektora. 
 Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-70/9080-02 i być wykonane zgodnie z DTR producenta systemu. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu, 
w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 5 cm, 
w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm. 
5.7. BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania czynności, których 
wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inspektora. 
6.2 Kontrola jakości 
Kontrola jakości robot będzie obejmowała: 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów 
   stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena wykonania konstrukcji obejmuje: 
− roboty przygotowawcze 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− przygotowanie konstrukcji stalowej 
− pasowanie 
− wstępny montaż 
− montaż konstrukcji stalowej 
− naprawa uszkodzeń 
− odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST 
 
10.  Przepisy związane  
− PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
− PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
− PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 

                            liczbowe parametrów. 
− PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
− PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
− PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
− PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 
− PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
− PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
− PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
− PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
− PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
− PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
− PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 
− PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
− PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
− PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
− PN-66/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Ślusarka 

 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki dla zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu ślusarki w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST Część 2 
„Wymagania ogólne”. 
Ślusarka aluminiowa. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na 
śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
Okucia wg instrukcji producenta. 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− twardość Shor’a min. 35-40 
− wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
− odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
− palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
− nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
− trwałość min. 20 lat. 

Powierzchnie elementów należy pokryć powłoką w kolorze określonym w dokumentacji projektowej. 
Ślusarka stalowa. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; 
St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 lub stal nierdzewną 
Powłoki malarskie według dokumentacji projektowej. 
 Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją. 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
− jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
− zgodności z projektem, 
− zgodności z atestem wytwórni, 
− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
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− jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Wynikający z przyjętych rozwiązań technologicznych systemowych. Specjalistyczny sprzęt malarski. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich 
dobry stan techniczny.  
 
5. Wykonanie  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

− możliwość mocowania elementów do ścian, 
− jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków 
i spełniać wymagania podane w dokumentacji projektowej oraz obowiązujących norm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

− sprawdzenie wymiarów,  
− wykończenia powierzchni,  
− zabezpieczenia antykorozyjnego,  
− połączeń konstrukcyjnych,  
− prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
− sprawdzenie działania części ruchomych, 
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 

− PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
− PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
− PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
− PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
− PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach zadania określonego w SST 
„Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia.  
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Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być 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 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, określonych w tablicy poniżej 
.  

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad  
i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 . 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica poniżej: 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
6 Ukształtowanie osi w planie 

*) 
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

7 Zagęszczenie, 
wilgotnośćgruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych  

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 5 cm. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
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− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  
10. Przepisy związane 

− PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
− PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności 
− BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
− BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Warstwa odsączająca i odcinająca 

 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej w ramach zadania 
określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstwy odcinającej stanowiącej część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt 
wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w ST„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
-   piaski, 
-   żwir, 
-   miał (kamienny). 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:  
a) szczelności, określony zależnością: 
 

                                  D15  ≤  5           

                                                d85                                              
gdzie 
dis - wymiar sita, przez które przechodzi 15% zdam warstwy odcinającej lub odsączającej 
dK - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej,  
Piasek  stosowany  do  wykonywania  warstw   odsączających   i   odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku l i 2. 
Żwir   i   mieszanka   stosowane   do   wykonywania   warstw   odsączających odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-11111 , dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełnia wymagania normy PN-B-
11112 . 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- spycharek lub równiarek 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST  „Roboty ziemne” oraz „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwa odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 
Utrzymanie warstwy odsączającej  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 
w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wyniki badań kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 
określone w p. 2.3. 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 

Lp. 
Wyszczególnienie badań  

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 4 miejsca dla każdego obiektu 
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2 Równość podłużna 4 miejsca dla każdego obiektu 
3 Równość poprzeczna 4 miejsca dla każdego obiektu 
4 Spadki poprzeczne *) 4 miejsca dla każdego obiektu 
5 Rzędne wysokościowe 4 miejsca dla każdego obiektu 
6 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 200 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2 

 
7 Zagęszczenie, wilgotność 

kruszywa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 300 m2 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności 
nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych 
zasad na koszt Wykonawcy. 
Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od 1,0. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17.  
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 
6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  Podstawa płatności 
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Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 

− PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
− PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
− PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 
− PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
− PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
− BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
− BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Obrzeża i krawężniki betonowe 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót  związanych z układaniem obrzeży betonowych w ramach zadania określonego w SST 
00.00.00  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży 
betonowych i obejmują ustawienie obrzeży i krawężników betonowych na podsypce piaskowej lub ławie 
betonowej z oporem 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Obrzeża i krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 „Prefabrykaty 
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża chodnikowe”. 
Piasek na podsypkę piaskową – powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 „Kruszywa naturalne. 
Piasek  do zapraw budowlanych”. 
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych wykonane będą ręcznie. 
Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej. 
 
4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Obrzeża betonowe -  transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 
arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.” 
Piasek na podsypkę piaskową pod obrzeża betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej 
transportowany  może być dowolnymi środkami transportu samowyładowczego. 
Cement transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi do przewożonymi tego  typu 
materiałów. 
 
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 . 
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Ława betonowa 
Ławy betonowe z oporem należy wykonać w szalunku. 

Ława piaskowa lub żwirowa 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 
lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Ustawienie betonowych obrzeży i krawężników 
Betonowe elementy należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar 
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3.  
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki 
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

− koryta pod podsypkę (ławę)  
− podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku  
− ustawienia betonowego obrzeża/krawężnika  
− linii elementu  w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości prefabrykatu, 
− niwelety górnej płaszczyzny elementu, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

prefabrykatu, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera/Kierownikowi projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
W  przypadku  stwierdzenia wad Inżynier/Kierownik projektu ustali zakres robót poprawkowych  lub  
poleci  ponowne wykonanie robót według zasad określonych w niniejszej SST.  Inżynier/Kierownik 
projektu  może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych 
robót i ustalić zakres i  wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
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Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i ponowne wykonanie robót Wykonawca  wykona  na własny koszt 
w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
− PN-B-06250 Beton zwykły 
− PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
− PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
− PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
− PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
− PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
− BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

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

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
− Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania określonego w SST 
„Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  stanowi podstawę opracowania dokument przetargowego przy 
zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2.Krawężnik prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Betonowa kostka brukowa 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
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 
Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm i 60mm. Kostki o 
takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości  ± 3 mm, 
na szerokości  ± 3 mm, 
na grubości  ± 5 mm. 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy poniżej. 
 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
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3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-
B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 
brak 
5 
 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż 

4 

 
Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
Cement - do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701. 
Kruszywo do betonu - należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 . 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
Woda -  powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 
Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów , zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość 
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.  
Składowanie 
Kostki brukowe betonowe powinny być składowane na paletach drewnianych ułożone w pryzmy 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się kostek. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych SST. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. 
Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego 
wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 
SST. 
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Konstrukcja 
nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
a) podsypce cementowo – piaskowej 1:4, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. wypełnienie nią szczelin piaskiem, 
Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST: 
a) „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”. 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera kontraktu. 
Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
Ustawianie krawężników, obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w odrębnych SST 
objętych niniejszym opracowaniem – „Krawężniki betonowe” lub „Obrzeża betonowe”. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
Warunki atmosferyczne 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Układanie nawierzchni z kostek brukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania - kształt, wymiary, barwę i inne 
cechy charakterystyczne kostek ustalić należy w porozumieniu z Inżynierem kontraktu. 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi kontraktu. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier kontraktu 
może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce 
piaskowej. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 
Ubicie nawierzchni z kostek 
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Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu 
kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania niniejszych SST), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
(wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho) 
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z 
piórami gumowymi. 
Szczeliny dylatacyjne 
Przy zastosowaniu podsypki piaskowej nie wykonywać szczelin dylatacyjnych 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
- aprobatę techniczną, 
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera kontraktu, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 
b) w zakresie innych materiałów 
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 
obrzeży), 
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 
wątpliwości Inżyniera kontraktu. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi kontraktu do akceptacji. 
Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta:  

o szerokości do 3 m:        ± 1 cm,  
o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm, 
szerokości koryta:        ± 5 cm. 

Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 

pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonej nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać   1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 



 69

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 

− PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
− PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
− PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
− PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
− PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
− BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
− BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
− BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

Uwaga. 
W przepisach związanych podano normy aktualne oraz normy wycofane. 
W przypadku braku pełnych wymagań dla materiałów w normach aktualnych, można posłużyć się 
normami wycofanymi i odwrotnie, jeżeli nie są sprzeczne ze sobą co do treści, bo takim 
przypadku normy aktualne należy traktować jako dokumenty nadrzędne. 
W pierwszej kolejności należy stosować normy przywołane w dokumentacji projektowej. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań normowych należy omówić z Inżynierem kontraktu.   
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