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II.         Zakres robót

 rozebranie zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy placu
 rozebranie istniejącej kanalizacji deszczowej
 wykonanie kanalizacji deszczowej
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 uzupełnienie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm
 wykonanie podkładu z podsypki cementowo – piaskowej gr. 3cm z odpowiednimi

spadkami
 ułożenie nawierzchni z betonu z wyciskanym wzorem kolor pastelowy gr. 8cm

III.        Technologia wykonania
Wymagania ogólne
Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru
robót,  które  zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania  pn.  ,,Remont  placu  –  wymiana
nawierzchni asfaltowej i żwirowej na nawierzchnię betonową z odciskanym wzorem
wraz  z  remontem  istniejącej  kanalizacji  deszczowej  na  działce  nr  ewid.:1548/1  i
1548/2 znajdującej się w Woli Rzędzińskiej.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Zakres robót obejmuje następujące roboty budowlane:
➢- roboty rozbiórkowe
➢- roboty ziemne
 wykopy
 wykonanie podbudów
   wyrównanie terenu
 utwardzenie terenu
➢- roboty zbrojarskie
➢- roboty betoniarskie
➢- roboty montażowe

Lokalizacja robót i stan prawny inwestycji

1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego placu przy kościele w Woli Rzędzińskiej.
W ramach prowadzonej inwestycji zostaną przeprowadzone prace wymiany podbudowy
oraz nawierzchni placu, wymiana istniejącej kanalizacji opadowej oraz oświetlenie placu
objęte odrębnym opracowaniem. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce
nr ewid.: 1548/1, 1548/2 położonej w Woli Rzędzińskiej gmina Tarnów. Uporządkowanie
istniejącego  zagospodarowania  terenu  umożliwi  swobodne  korzystanie  z  terenu  dla
użytkowników. 

2.Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki.

Planowane przedsięwzięcie  znajduje  się  na działkach o  nr  ewid.: 1548/1,  1548/2
położonych  w  Woli  Rzędzińskiej.  Na  terenie  działek  obecnie  znajduje  się  plac
o  uszkodzonej  nawierzchni  asfaltowej  z  zapadniętymi  studzienkami  kanalizacji
deszczowej. W północno- wschodniej części działki na terenie zielonym znajduje się mała
kapliczka  która  zostanie  przeniesiona  na  teren  kościoła  po  drugiej  stronie  drogi
dojazdowej. Na tym terenie także znajduje się słup z siecią elektroenergertyczną niskiego
napięcia oraz sieciami telefonicznymi które zostaną przeniesione do gruntu wg odrębnego
opracowania.



3.Projektowane zagospodarowanie działki

Projektuje się wymianę uszkodzonej nawierzchni asfaltowej placu oraz uszkodzonej
podbudowy  pod  placem  na  nową  z  ustanowieniem  nowych  spadków  do  kanalizacji
deszczowej.  Kanalizacja  deszczowa przeznaczona  jest  to  wymiany na  nową z  nowym
usytuowaniem.  Przeniesienie  istniejącej  kapliczki  na  teren kościoła,  teren zielony wraz
z  miejscem  usytuowania  istniejącej  kapliczki  przeznacza  się  na  utwardzenie  placu.
Przebudowa oraz przeniesienie sieci elektroenergetycznej oraz telefonicznej wg odrębnego
opracowania. Wykonanie oświetlenia terenu placu wg odrębnego opracowania.

W zakres rzeczowy robót inwestycyjnych wchodzi; 
• rozebranie istniejącego ogrodzenia wokół kapliczki
• przeniesienie kapliczki na teren przyległy (po za drogę dojazdową, na teren kościoła)
• rozebranie istniejącego fundamentu
• usunięcie warstwy humusu i ziemi pod utwardzenie placu
• wykopanie dołu pod fundament kapliczki oraz wykonanie fundamentu
•  usytuowanie  kapliczki  na  fundamencie  (murowanie  i  betonowanie)  oraz  wykonanie
ogrodzenia wokół kapliczki
• wykonanie robót ziemnych związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni asfaltowej
placu
• usunięcie warstw podbudowy na istniejącym placu
• usunięcie obrzeży i krawężników
• wykonanie  robót  ziemnych  związanych z  budową podbudowy z  kruszywa łamanego
frakcji 31,5-63 mm grubości warstwy 25 cm,
• wykonanie robót ziemnych związanych z budową podbudowy z kruszywa naturalnego
frakcji 4-31 mm grubość warstwy 10 cm wraz z spadkami terenu,
• wykonanie ław betonowych i ułożenie krawężników drogowych 15 x 30 cm na terenie
placu
• wykonanie nawierzchni z pressbetonu gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 3 cm,
• wymiana kanalizacji deszczowej,
• wykonanie oświetlenia terenu (placu) – odrębne opracowanie,
• wykonanie przeniesienia sieci elektroenergetycznej oraz telefonicznej – wg odrębnego
opracowania,
• frezowanie uszkodzonej asfaltowej drogi dojazdowej
• uzupełnienie i wyrównanie warstw podbudowy na drodze dojazdowej
• ułożenie warstwy ścieralnej asfaltowej gr 5 cm
• rozebranie chodnika z kostki brukowej
• rozebranie warstw podbudowy chodnikowej oraz rozebranie krawężników
• wykonanie nowej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm pod chodniki o nawierzchni
z pressbetonu
• wykonanie ław betonowych i  ułożenie krawężników drogowych 15 x 30 cm wzdłuż
chodnika i drogi dojazdowej
• wycinka istniejących drzew i krzewów.
• wykonanie nasadzeń zieleni,
• uporządkowanie terenu.

Nawierzchnia placu zostanie wykonana z lanego betonu o gr.  8cm z następnym
odciśnięciem wzoru. Pressbeton o wykończeniu (wzorze) - "łupek włoski" na podsypce
cementowo  -  piaskowej  gr.  3  cm.  Wykonanie  nawierzchni  zgodnie  z  zaleceniami
producenta.  W  celu  odprowadzenia  wody  opadowej  z  utwardzonego  terenu  zostaną
wyprofilowane spadki w kierunku kratek kanalizacji deszczowej zgodnie z rysunkami.



3.1. Układ komunikacyjny 

Działki  posiadają  istniejący zjazd z  drogi powiatowej  usytuowany od strony północnej
i północno-zachodniej, zjazd szerokości ok 42m. Dodatkowo na teren placu możliwy jest
zjazd z drogi wewnętrznej prowadzącej do pobliskich budynków mieszkalnych i szkoły.

Ukształtowanie terenu i zieleni
Na  terenie  działki  nr  ewid.  1548/1  i  1548/2 przewidziano  wymianę  uszkodzonej
podbudowy  i  nawierzchni  placu.  Przestawienie  kapliczki  spowoduje  powstanie
dodatkowego  miejsca  pod  utwardzenie  na  miejsca  postojowe,  w  południowej  części
działek należy usunąć istniejące drzewa. W południowej części inwestycji zaprojektowano
pas zieleni o szerokości 3m od granicy działek sąsiednich. Pozostałe ukształtowanie terenu
i zieleni nie ulega zmianie.

4. Architektura

Przeznaczenie

Projektowane zagospodarowanie działki z przeznaczeniem na cele publiczne. 

Program użytkowy 

Zaprojektowano plac  o  nawierzchni  utwardzonej.  Placsłużyć  będzie  na  cele  publiczne-
postój pojazdów.

Forma architektoniczna  i  funkcja obiektu  budowlanego,  sposób jego dostosowania do
krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa art.5
ust1.ustawy 

Zaprojektowane  zagospodarowanie  terenu  na  cele  publiczne  zgodne  jest  z  swoim
przeznaczeniem i funkcją.  
Projektowan plac bez wyznaczonych miejsc postojowych spełniają wymagania dotyczące
bezpieczeństwa:  użytkowania  oraz  ochrony  środowiska,  ochrony  przed  hałasami
i drganiami.
Projekt budowlany nie wymaga uzgodnień pod względem sanitarnym. Dla zamierzenia
budowlanego nie wymaga się uzgodnień ze względu na warunki pożarowe.
Projektowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji wymagających uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację zadania.
Hałasy  od  zatrzymujących  się  pojazdów  oraz  odgłosy  silników  będą  zamykać  się
w granicach działki inwestora.
Teren jest zaopatrzony w instalację elektryczną oraz oświetlenie.
Odprowadzenie wód opadowych poprzez wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej na
nową.
Boisko trawiaste oraz plac zabaw usytuowane są na działce w jej  środkowej części W
lokalnym poszerzeniu na długości działki w odległościach zgodnych z przepisami.

Dane konstrukcyjno – materiałowe

Układ  konstrukcyjny obiektu budowlanego



Nie dotyczy planowanej inwestycji.

Rozwiązania  konstrukcyjno - materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu
oraz przegród wewnętrznych i zewnętrznych
3.1.1 Plac o powierzchni 1575m  2

Nawierzchnia placu postojowego zostanie wykonana z betonu o gr. 8cm z wytłoczonym
wzorem (łupek włoski) w kolorze pastelowym. Nawierzchnia betonowa zostanie ułożona
na  podsypce  cementowo-piaskowej  o  gr.  3  cm.  Nawierzchnia  ułożona  ze  spadkami  w
kierunku studzienek kanalizacyjnych oraz zgodnie z rzędnymi i ukszałtowaniem zgodnym
z rysunkami wykonawczymi.

3.2.2 Pas zieleni szerokości 3m

W  południowej  części  działek  istniejące  drzewa  należy  usunąć  oraz  wykonać  po
zakończeniu  inwestycji  nasadzeń  drzew  chroniących  działki  sąsiednie  przed  hałasem
powstałym od parkujących pojazdów.

3.2.3 Kanalizacja deszczowa

Projektuje się rozebranie starej  kanalizacji  deszczowej i wykonanie kanalizacji od nowa
zgodnie  z projektem zagospodarowania  terenu.  Kanalizacja  odprowadzać  będzie  ścieki
deszczowe z placu parkingu i niedalekiego terenu kościoła.
Kanalizację deszczową wykonywać z rur PVC PN10 łączoną na kielich – podyktowane
to jest płytkim posadowieniem kanalizacji.

Ocena geotechniczna

Przedmiotowe zagospodarowanie nie obejmuje obiektów budowlanych jedynie elementy
infrastruktury ziemnej i nawierzchni placu.
Urządzenia  i  elementy  wyposarzenia  placu  zaliczono  do  pierwszej  kategorii
geotechnicznej i posadowiono na fundamentach płytkich bezpośrednich.

Fundamenty
Fundamenty  pod  obrzeża  betonowe  oraz  krawężniki  drogowe  wykonać  z  betonu
przywiezionego z węzła betoniarskiego lub bezpośrednio wykonanego na placu budowy.

Wpływ eksploatacji górniczej
Inwestycja nie znajduje się w terenach eksploatacji górniczej.
Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne
Zagospodarowanie  terenu  i  utwardzona  nawierzchnia  placu  umożliwi  dojazd  oraz
poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia  budowlano - instalacyjnego
Na terenie  poddanym inwestycji  zostanie  wymieniona  na  nową kanalizacja  deszczowa
wraz  z  nowym  umiejscowieniem  studzienek  kanalizacyjnych.  Dodatkowo  na  terenie
inwestycji  zostanie  przesniesiona  sieć  elektroenergetyczna  niskiego  napięcia  oraz
telefoniczna  do  ziemi  wg  odrębnego  opracowania.  Instalacja  oświetlenia  terenu  wg
odrębnego opracowania.



Charakterystyka  obiektu  i  jej  wpływ na  środowisko  i  jego wykorzystywanie  oraz  na
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Powstające  odpadki  komunalne  podczas  użytkowania  obiektu  będą  gromadzone
w kontenerach i czasowo opróżniane przez wyspecjalizowane jednostki i wywożone na
wysypisko śmieci. Projektowane zagospodarowanie  nie narusza interesu osób trzecich w
zakresie dojazdu  i dostępu do ich terenu oraz nie pogarsza estetyki otoczenia. Wykonanie
zagospodarowania terenu zaprojektowano z materiałów posiadających wymagane atesty
higieniczne i nie wydzielających szkodliwych substancji. 
Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne  i  techniczne,  w  ramach
obowiązujących  przepisów  nie  wywierają  negatywnego  wpływu  na  środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych obiektów budowlanych znajdujących
się w pobliżu.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodności
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną oraz Umową.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym w umowie  przekaże  Wykonawcy Teren  Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy  i  Dokumentację  Projektową  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania
warunków wydanych przez jednostki  uzgadniające,  opiniujące oraz  właścicieli  terenów
i użytkownika budynku, w którym prowadzone będą prace.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany w posiadaniu Zamawiającego
b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej.
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracować takie Dokumenty Wykonawcy,
jakie  uzna  za  niezbędne  do  realizacji  robót  budowlano-montażowych.  Przy  obliczaniu
kosztów Dokumentów Wykonawcy,  wykonawca  w szczególności  powinien  uwzględnić
rysunki warsztatowe (np. elementów stalowych), rysunki robót tymczasowych itp.
Koszty  związane  ze  spełnieniem  tego  wymagania  Wykonawca  uwzględni  w  cenie
ryczałtowej.
c) wykonawca w ramach Ceny ofertowej postępowania , winien opracować dokumentację
powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również:
- instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu
obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części
Robót
Dokumentacja  powykonawcza  powinna  zawierać  wszystkie  zmiany  w  stosunku  do
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie 
d)  wykonawca  w ramach  Ceny winien  opracować  dokumentację rozruchową  urzadzeń
kuchni oraz pozostałych elementów instalacji wymagających uruchomienia oraz rozruchu .
Wszelka  dokumentacja  wykonawcza  niezbędna  do  przeprowadzenia  wszystkich  prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowości i zgodności
z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:
- ogólna instrukcja eksploatacji,
- instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń,
- wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania



pozwolenia na użytkowanie obiektów.
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną
Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacja  Techniczna  oraz  inne  dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić
Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych
dokumentów.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą
uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową lub ST. i  wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu
Budowy 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w
szczególności:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z
budową  i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy  a  także  zabezpieczy  Teren
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z  Inwestorem oraz  przez  umieszczenie,  w miejscach  i  ilościach
określonych przez  Inwestora,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona
przez Inwestora . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji Robót.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót.
1.2. Zakres stosowania OST
- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej  (SST) stosowanej  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu
i  realizacji  następujących  robót  wymienionych  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla
robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane roboty i  dostarczone materiały mają  być  zgodne z  dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości  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 być jednorodne i  wykazywać zgodność



z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 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 się, że jest
włączony w cenę umowną.
l.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:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie  konieczne kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) 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.
0 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.
l.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  odpowiednią
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  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
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.  Stosowanie się 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.  Np.  rozporządzenie  Ministra  infrastruktury z  dnia  6 lutego 2003 r.
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 póz. 1650). 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
2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  inspektorowi  nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych



i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów  z  jakiegokolwiek  złoża.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do
robót,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe  warunków  umowy  stanowią
inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu  robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane  z  wykopów na  terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora
nadzoru.  Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują  możliwość  zastosowania  równych
rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonania robót  ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu  do  użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.



4 TRANSPORT
4. l. 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
5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową lub

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.l.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3.Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4.Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotycząc  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. l. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków  Wykonawcy należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST.  Program
zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót.
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,
a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając w to personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  we  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania
próbek  i  badań  materiałów  oraz  robot.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku,  gdy nie  zostały one tam określone,  Inspektor  nadzoru ustali  jaki  zakres
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,
sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści
je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania
próbek,  opartych na zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.



6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu
pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, de raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność
z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobata
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST.
3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r,
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których w/w. 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.
6.8. 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.
[2] Książka obmiarów
Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie



w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], 
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  terenie  budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne dane  zostaną  poprawione wg ustaleń  Inspektora  Nadzoru  na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym



wymaganiom  SST.  będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8. l. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  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 przeprowadzony niezwłocznie, nie
później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy
i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających
zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie
8.4.2.   Odbioru  ostatecznego robót  dokona komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,
komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót



w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.3.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację podwykonawczą,  tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11.  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez
komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót  poprawkowych i  robót uzupełniających
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi
i 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 (końcowy) robót".
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla 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.
9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji  ruchu na czas trwania budowy,  wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e)  konstrukcje tymczasowej  nawierzchni,  chodników, krawężników, barier,  oznakowań
i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuniecie  tymczasowych  oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4.Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów i  organizacji  ruchu

ponosi Zamawiający. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
póz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz.
177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U,
z 2002 r. Nr 147, póz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z
późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z
późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, póz 2086).
10.2.  Rozporządzenia
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, póz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.



U. Nr 209, póz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. -  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47,
póz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, póz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, póz. 2042).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
uwiera. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III,
eV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE

B.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
CPV 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i  mające  na celu  wykonanie rozbiórek obiektów naziemnych występujących na  terenie
przeznaczonym pod realizację inwestycji:

• Rozebranie  nawierzchni  betonowych,  chodników  z  płyt  betonowych,  obrzeży
betonowych 

• Wywiezienie  mat.  z  rozbiórek,  gruzu śr.  transportowymi na  odl.  ustaloną  przez
wykonawcę robót 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogólnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  rozebraniem  elementów
i usunięciem gruzu i  materiałów rozbiórkowych:  rozbiórka  elementów, załadowanie  na
środki transportowe, wywiezienie środkami transportowymi na miejsce składowania gruzu
i odpadków, oczyszczenie terenu budowy. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność
z  umową,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.   

2. MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT



Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-  dokonać  przeniesienia  do  ziemi  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację
teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty inżynierskie
1) Rozbiórka obiektów podziemnych
Konstrukcję betonową obiektów podziemnych rozebrać, materiał z rozbiórki rozdrobnić na
kawałki o średnicy do 15 cm.
2) Zasypanie wykopu
Powstały gruz z rozbiórki można zmieszać z gruntem piaszczystym przeznaczonym do
zasypania wykopu po rozbiórce obiektów podziemnych.
Wykop zasypać warstwami grubości 20 do 30 cm z zagęszczeniem do Js = 1,0 wg próby
normalnej Proctora.
Wymagania wg PN-99/B-06050:1999
Teren  splantować.  Nadmiar  gruntu  odwieźć  na  wskazane  przez  Inżyniera  miejsce  na
odległość do 20 km.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- Rozbiórki obiektów inżynierskich - [m3]

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty rozbiórkowe - przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- 
10.1. UWAGI DODATKOWE
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE

B.2. ROBOTY ZIEMNE 
CPV 45111200-0 Roboty ziemne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania
techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  robót
ziemnych. 
.  
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem robót ziemnych: 
1.  Roboty ziemne: wykopy wąskoprzestrzenne 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe użyte  w niniejszej  SST są zgodne z  obowiązującymi  Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.4. 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Grunt  skalisty  –  grunt  rodzimy,  lity  lub  spękany o  nieprzesuniętych  blokach,  którego
próbki  nie  wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody
destylowanej;  mają  wytrzymałość  na  ściskanie  R  c   ponad  0,2  Mpa;  wymaga  użycia
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w
obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru: 

gdzie: 



      p d  – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)
  pds –   maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12
[5] (Mg/m3). 
Wskaźnik  różnoziarnistości  –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg wzoru: 

gdzie: 
d60  – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10  – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2.  
 
2.  MATERIAŁY 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (grunt), do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę
wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem
objętości  robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inspektora  nadzoru  wywiezione  przez
Wykonawcę  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż  budowa  nasypów  lub
wykonanie  prac  objętych  umową,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. 
Grunty i  materiały nieprzydatne  do  budowy nasypów,  powinny być  wywiezione  przez
Wykonawcę  na  odkład,  na  koszt  Wykonawcy.  Inspektor  nadzoru  może  nakazać
pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3.  SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 
3.2. Sprzęt do wykonania robót   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robot.  Sprzęt  używany  do  robot
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być



uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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 Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do
kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz
odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto
dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiału). Odległość transportu – określa Wykonawca robót. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej p.2.1. 
Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze, takie jak
oczyszczenie terenu z drzew, krzewów, kamieni, gruzu itp.(jeśli takie prace występują).  
Następnie należy wyznaczyć zarys robot ziemnych na gruncie.  
Metoda wykonywanie robot zależy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac 
i posiadanego sprzętu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać
teren  pod  względem  jego  uzbrojenia  podziemnego.  W przypadku  stwierdzenia  kolizji
uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi należy przedsięwziąć odpowiednie
środki ostrożności i zabezpieczenia. Należy również sprawdzić poziom wody gruntowej
w miejscu wykonywania robot ziemnych. Wykopy należy zabezpieczać przed zalewaniem
przez  wody  powierzchniowe,  opadowe.  Źródła  wody  odsłonięte  przy  wykonywaniu
wykopów należy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić rowami poza teren
robot.  W miejscach  przejść  komunikacyjnych  należy  stosować  bariery  ochronne  oraz
mostki z obustronnymi poręczami nad wykonywanymi przekopami. 
Należy  przestrzegać  właściwego  nachylenia  skarpy  wykopu,  zależnego  od  rodzaju
i  kategorii  gruntu.  Ściany wykopów należy tak  kształtować lub  obudowywać,  aby nie
nastąpiło obsuniecie się gruntu. 
Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej  porze roku. Nie należy
podkopywać  wykopu.  W  przypadkach  koniecznych  wykonać  zabezpieczenie  ścian
wykopów należy zachować przepisy bezpieczeństwa i  higieny pracy przy wzmacnianiu
ścian wykopów i  rozbiórce odeskowania.  Przy mechanicznym wykonywaniu  wykopów
należy  przestrzegać  szczególnych  warunków  i  przepisów  bezpieczeństwa  związanych
z pracą i obsługą maszyn i sprzętu do robót ziemnych. 
W wykopach większych niż 1m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejścia
(wyjścia) w odległościach nie większych niż 20 m. 
Ukopany  grunt  powinien  być  przetransportowany  niezwłocznie  na  miejsce  jego
przeznaczenia lub na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
W przypadku odkładów przeznaczonych do zasypywania wykopów należy je umieszczać
w odpowiedniej odległości od krawędzi wykopu, wynikającej z warunku bezpieczeństwa
skarpy. W przypadku lokalizacji drogi wzdłuż wykopu, w zasięgu klina odłamu, należy
przeprowadzić odpowiednie obliczenia. 
Zasypywanie  wykopów  winno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu  w  nich
przewidzianych robót. 
Sposób  układania  i  zagęszczania  gruntu  rodzimego  lub  zasypki  winien  być  określony



w dokumentacji  technicznej.  Nasypywanie  warstw  gruntu,  ich  zagęszczanie  w  pobliżu
ścian obiektu powinno być Dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia
warstw izolacji. 
Każda warstwa gruntu  w nasypach i  zasypywanych  wykopach winna być  zagęszczana
ręcznie lub mechanicznie. 
Grubość  warstwy  zagęszczanego  gruntu  powinna  być  określona  doświadczalnie
i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczania. 
Przy  wykonywaniu  wykopów  dla  odsłonięcia  ścian  piwnicznych  wykopy  należy
prowadzić odcinkami. 
Przy  wykonywaniu  zasypki  piaskowej  postępować  analogicznie  jak  dla  zasypywania
wykopu gruntem. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
– właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
– właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru  robót  i  dokonywania płatności  podano w Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej p.8.  
 
9.  ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne  zasady  rozliczenia  robót  tymczasowych  i  towarzyszących  podano  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej, p.9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności: 
 
Normy 
 
1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.  PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe 
3.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
4.  PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
5.  PN-B-06050   Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania
i badania przy odbiorze



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B2.1 ROBOTY BETONOWE

KOD CPV:
 44114000-2 Beton
 44114100-3 Gotowa mieszanka betonowa
 45262210-6 Fundamentowanie
 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
 45262310-7 Zbrojenie
 45262311-4 Betonowanie Konstrukcji

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót żelbetowych i betonowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  ziemnych
wymienionychw punkcie 1.1., obejmujących:

1. montaż i rozbieranie szalunków
2. zbrojenie konstrukcji betonowych
3. betonowanie konstrukcji betonowych betonem klasy C20/25

Niniejszy  opis  należy  rozpatrywać  łącznie  z  częścią  rysunkową  (dokumentacją
techniczna)  przekazanych  przez  Inwestora.  Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany
wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i  wycenić ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Określenia podstawowe

beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody
beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali,
Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5%  ich
całkowitej  objętości.  Z  tego  względu  zarówno  konstrukcje  betonowe,  jak  i  żelbetowe
określa się w praktyce jedną nazwą - konstrukcje z betonu.
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu,
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym
kształcie z materiału wylewanego na placu budowy,
Konstrukcje  z  betonu -  to  ustroje  betonowe  bez  zbrojenia  lub  ze  zbrojeniem
mniejszym od przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych.
Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali
zwykłej  zbrojeniowej.  Wymienione  materiały,  dzięki  przyczepności,  współpracują  ze
sobą w tych konstrukcjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia



rozciągające, a beton naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony
kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami
środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem wysokiej temperatury, np.
podczas pożaru.
Konstrukcje monolityczne z betonu -  realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki
betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności:
 ustawienie deskowania konstrukcji,
 przygotowanie i montaż zbrojenia,
 przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
 pielęgnowanie  betonu oraz zdjęcie  deskowania po uzyskaniu  przez beton wymaganej

wytrzymałości.
Otrzymana  w  ten  sposób  konstrukcja  charakteryzuje  się  dużą  sztywnością,  gdyż
wszystkie jej  elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu
oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną.
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów
neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel,
Wykop  fundamentowy -  wykop,  w  którym  są  wykonywane  podbudowy  obiektów
budowlanych,
Zbrojenie -  pręty,  tkaniny,  włókna, druty,  kable,  osadzone w materiale  dla  przenoszenia
określonych sił,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne"
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność
z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca będzie  wykonywał  roboty zgodnie  z  przyjętymi  do stosowania  w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania
harmonogram  robót,  wykaz  materiałów,  urządzeń  i  technologii  stosowanych  przy
wykonaniu robót określonych kontraktem.

2. MATERIAŁY

Klasy betonu występujące na rysunkach podano wg normy PN-911S-10042. Ich

odpowiedniki wg normy PN-EN206-1:2003 zawiera poniższa tabela
Klasa betonu wg
PN-911S-10042

 Klasa wytrzymałości wg
PN-EN206-1:2003

B 10  C8/10

B 20 C16/20

B 25 C20/25

B 30 C25/30

B 37 C30/37

B 45  C35/45

B 50 C40/50

2.1. Cement

Cement  jest  najważniejszym  składnikiem  betonu  i  powinien  posiadać  następujące



właściwości:
- wysoka wytrzymałość
- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym
- wydzielanie malej ilości ciepła przy wiązaniu.
Celem  otrzymania  betonu  w  dużym  stopniu  nieprzepuszczalnego  i  trwałego,  a  więc
odpornego  na  działanie  agresywnego  środowiska,  do  konstrukcji  mostowych  należny
stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na
wpływy chemiczne.
Betony należny wykonywać przy użyciu cementów mostowych następujących marek:
- beton klasy B25 - cement klasy 32.5
- beton klasy B30, B35, B40 – cement klasy 42.5
- beton klasy B45 i większej -cement klasy 52.5.
Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S <60 %
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A do 7 %
- zawartość alkalidów do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%.
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2.C3A< 20 %.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać zawarte w PN-EN 197-1:2002. Nie
dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach.
Wykonawca  powinien  dokonywać  kontroli  cementu  przed  użyciem  go  do  wykonania
mieszanki  betonowej,  nawet  bez  oczekiwania  na  zlecenie  nadzoru  inwestorskiego,  w
urzędowym  laboratorium  do  badan  materiałowych  i  przekazywać  nadzorowi  kopie
wszystkich  świadectw  tych  prób,  dokonując  jednocześnie  odpowiednich  zapisów  w
Dzienniku Budowy. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest zadanie powtórzenia badań tej
samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane
jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu winna obejmować:
· oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3
· oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3
· sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach
i nie rozpadających się w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004. Powinno
składać  się  z  elementów  niewrażliwych  na  przemarzanie,  nie  zawierać  składników
łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów,
pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć
pisemne stwierdzenie,w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności
form  krzemionki  (opal,  chalcedon,  trydymit)   i  wapieni  dolomitycznych  reaktywnych
w  stosunku  do  alkaliów  zawartych  w  cemencie,  wykonując  niezbędne  badania
laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube

Do betonów należny stosować wyłącznie grysy granitowe,  amfibolitowe lub bazaltowe
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie grysów z innych skal dopuścić
można  pod  warunkiem  zbadania  ich  w  placówce  badawczej  wskazanej  przez  GDDP
i  uzyskania  wyników spełniających  podane  niżej  wymagania.  Do betonów B50 i  B60
zaleca się stosować kruszywo amfibolitowe.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom (dla betonów B25 -B35):



· zawartość pyłów mineralnych do 1%
· zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20% wskaźnik rozkruszenia:
- dla grysów granitowych do 16%
- dla grysów bazaltowych i innych do 8%
· nasiąkliwość 1.2%
· mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2 %
· mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (PN-EN 13043:2004) 10%
· reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%
· zawartość związków siarki do 0.1%
· zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%
· zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dającą barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie  grubym,  tj.  w  grysach  nie  dopuszcza  sie  grudek  gliny.  Zaleca  się,  aby
zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo  pochodzące  z  każdej  dostawy  musi  być  poddane  badaniom  niepełnym
obejmującym:
· oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
· oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001
· oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13
· oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
· oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczyć jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
Należy  zobowiązać  dostawce  do  przekazywania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników
badan  pełnych  oraz  okresowo  wynik  badania  specjalnego  dotyczącego  reaktywności
alkalicznej.

2.4. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być piaski grube o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:

 ziarna O-0,25mm 14+19%
 ziarna nie większe niż 0.5mm 33+ 48%
 ziarna nie większe niż l mm 57 + 76%

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
 · zawartość pyłów mineralnych do 1.5% dla betonów do B50 i do 1,0% dla B60
 ·  reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-91/B-06714/34  nie

wywołującą zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%
 . zawartość związków siarki do 0.2%
 · zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%
 ·  zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  nie  dająca  barwy  ciemniejszej  od

wzorcowej.
W kruszywie  drobnym  nie  dopuszcza  się  grudek  gliny.  Piasek  pochodzący  z  każdej
dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN933-1:2000
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
 oznaczenie  zawartości  grudek  gliny  (oznaczyć  jak  zawartość  zanieczyszczeń

obcych).
Należy  zobowiązać  dostawce  do  przekazywania  dla  każdej  dostawy  piasku  wyników
badan  pełnych  oraz  okresowo  wynik  badania  specjalnego  dotyczącego  reaktywności



alkalicznej.

2.5. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki  kruszywa  drobnego  i  grubego  wymieszane  w  odpowiednich  proporcjach
powinny  utworzyć  stalą  kompozycje  granulometryczna,  która  pozwoli  na  uzyskanie
wymaganych  właściwości  zarówno  świeżego  betonu  (konsystencja,  jednorodność,
urabialność,  zawartość powietrza) jak i  stwardniałego (wytrzymałość,  przepuszczalność,
moduł sprężystości,  skurcz).  Krzywa  granulometryczna  powinna  zapewnić  uzyskanie
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególna
uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum zużycia
wody. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 trakcji, dla trakcji najdrobniejszej
pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie możne być większa niż 5%. Poszczególne
trakcje  nie  mogą  zawierać  uziarnienia  przynależnego  do  trakcji  niższej  w  ilości
przewyższającej  15%  i  uziarnienia  przynależnego  do  trakcji  wyższej  w  ilości
przekraczajacej10%  całego  składu  trakcji.  Zaleca  się  betony  klasy  B35
i  wyżej  wykonywać  z  kruszywem  o  uziarnieniu  ustalonym  doświadczalnie,  podczas
projektowania  składu  mieszanki  betonowej.  Do  betonu  klasy  B25  należy  stosować
kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach
i według tabeli podanych poniżej.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita 
[mm]

Przechodzi przez sito[%]

Kruszywo do 16 mm

0,25 3 do 8

0,50 7 do 20

1,00 12 do 32

2,00 21 do 42

4,00 36 do 56

8,00 60 do 76

16,00 100
Maksymalny  wymiar  ziaren  kruszywa  powinien  pozwalać  na  wypełnienie  mieszanka
każdej  części  konstrukcji  przy  uwzględnieniu  urabialności  mieszanki,  ilości  zbrojenia
i grubości otuliny.

2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu  powinna  spełniać  wszystkie  wymagania  PN-EN 1008:2004
"Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek".  Powinna  pochodzić  ze
źródeł  nie  budzących  żadnych  wątpliwości  lub  dobrze  zbadanych.  Stosowanie  wody
z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych
ilościach  w  stosunku  do  założonej  wytrzymałości  i  stopnia  urabialności  mieszanki
betonowej,  biorąc  pod  uwagę  również  ilości  wody  zawarte  w  kruszywie,  w  sposób
pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,40.

2.7. Dodatki i domieszki do betonu

Ogólną przydatność domieszek ustala się zgodnie z PN-EN 934-2:2002. Całkowita ilość



domieszek,o ile SA stosowane, nie powinna przekraczać dopuszczalnej największej ilości
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna być większa niż 50g (w postaci
dostarczonej)  na  l  kg  cementu,  chyba  ze  znany  jest  wpływ  większego  dozowania  na
właściwości  i  trwałość  betonu.  Inne  warunki  stosowania  domieszek  i  dodatków  oraz
sposób uwzględnienia ilości pyłu krzemionkowego lub popiołu lotnego we współczynniku
woda/cement oraz w zawartości cementu podaje PN-EN 206-1 :2000.

Zaleca  się  stosowanie  do  mieszanek  betonowych  domieszek  chemicznych  o  działaniu
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania
powinny  być  zaopiniowane  przez  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów.  Zaleca  się
doświadczalne  sprawdzenie  skuteczności  domieszek  przy  ustalaniu  recepty  mieszanki
betonowej. W celu uzyskania betonów o dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych
o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, należny używać domieszek, których zestaw
i działanie jest uzasadniony i posiada stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania
IBDiM.

2.8. Dodatek pylów krzemionkowych
Ogólna przydatność pyłu krzemionkowego ustala się zgodnie z PN-EN 13263-1:2006.
Do betonów klas B50, B60 należny użyć dodatek pyłów krzemionkowych w ilości 7 +10%
w stosunku do masy cementu.
Sposób uwzględnienia ilości pyłu krzemionkowego we współczynniku woda/cement oraz
w zawartości cementu podaje PN-EN206-1:2003.

2.9. Recepty betonów
Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać,
aby zostały spełnione określone wymagania dla  mieszanki  betonowej i  betonu,  łącznie
z  konsystencja,  gęstością,  wytrzymałością,  trwałością,  ochrona  przed  korozja  stali
w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac
betonowych. 
Należy wykonać recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C + +20°C)
oraz w temperaturach podwyższonych>20°C (domieszki opóźniające).
UWAGA:  Wybór  domieszek  powinien  być  uzgodniony z  Inżynierem Kontraktu,  a  ich
stosowanie zgodne z aprobata techniczna IBDiM.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z następującymi zasadami:
l) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie,
2) wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa
niż 0,5),
3) konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej od 7s do 13s sprawdzona
aparatem Ve-Be  lub  od  2  cm do 5  cm wg metody stożka  opadowego.  Dopuszcza  się
badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy.
4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana
metoda ciśnieniową nie powinna przekraczać: 
- wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
-  przedziałów  wartości  podanych  w  tablicy  l  w  przypadku  stosowania  domieszek
napowietrzających.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi



Lp. Rodzaj betonu Zawartość powietrza w %,
przy uziarnieniu kruszywa

0 – 31,5 mm 0 – 16 mm

1 Beton narażony na czynniki
atmosferyczne

3 – 5 3,5 – 5,5

2 Beton  narażony  na  stały
dostęp  wody,  przed
zamarznięciem

4 – 6 4,5 – 6,5

5) zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie
zapewniać niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
być większa niż 42 % -przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 %przy kruszywie grubym
do 31,5 mm,
6) optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

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

- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taka, przy której mieszanka betonowa
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największa masa objętościowa,
7) maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

- 400 kg/m3dla betonu klasy B25 i B30,
- 450 kg/m3dla betonu klas B35 i wyższych.

Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10%w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inżyniera Kontraktu,
8)  przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie
i  dojrzewającej  w  warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa nie  niższa  niż
10°C), średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równa 1,3 RbG

2.10 Stal zbrojeniowa

Pręty stalowe do zbrojenia  betonu winny być  zgodne z  wymaganiami  PN-82/H-93215
i PN-91/S-10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 

2.10.1 Asortyment stali
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali
oraz średnice prętów :

 stal A-III(34GS)
 fundamenty 12
 stropy 10
 schody 12

  oraz A-0 (St3S), średnice od 6 mm. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać drutu stalowego o średnicy nie mniejszej niż
1,0  mm  przy  średnicach  większych  niż  12  mm  stosować  należy  drut  wiązałkowy
o  średnicy  l,5mm.  Do  łączenia  zbrojenia  przez  spawanie  należy  stosować  elektrody
odpowiednie  do  gatunków  łączonej  stali.  Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów
i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub  zaprawy i  z  tworzyw  sztucznych.  Podkładki
dystansowe  należy  mocować  do  prętów zbrojeniowych.  Nie  dopuszcza  się  stosowania
przekładek z drewna, cegły lub prętów stalowych.
Powierzchnia  walcówki  i  prętów powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  Na
powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,



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

a) jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki
      i prętów gładkich
b) jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy
      nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

2.11. Składowanie materiałów

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
Mieszanka  betonowa  winna  być  dostarczana  bezpośrednio  przed  wbudowaniem
z wyspecjalizowanej wytwórni.
Elementy  stalowe  kotwiące  składować  pod  zadaszeniami  lub  w  pomieszczeniach
zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej.
Papę składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach.
Bitumiczny  preparat  gruntujący  przechowywać  z  dala  od  źródeł  ognia,  w  szczelnie
zamkniętych fabrycznych pojemnikach.

2.12.Deklaracja zgodności

Do każdej  partii  betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o
jakości  betonu.  Zaświadczenie  to  winno zawierać  charakterystykę  betonu,  zastosowane
dodatki;  wyniki  badań kontrolnych  wytrzymałości  betonu na ściskanie oraz typ próbek
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną
partię betonu. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZĘT

3.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne".

3.2.Wymagania szczegółowe

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
 prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej
 spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań stalowych,
 szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38

mm kl. III, gwoździe)
 wibratory do zagęszczania mieszanki
Układanie  mieszanki  betonowej  w  szalunkach  prowadzić  za  pomocą  pomp.  Przekrój
przewodów  powinien  być dobrany  do  uziarnienia  kruszywa  zastosowanego  do
przygotowania mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych.
Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne".

4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak
aby jej transport z  wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed
segregacjąi wysychaniem.
Mieszanka  betonowa  wytworzona  w  betoniarkach  na  placu  budowy  jest  zazwyczaj
przewożona taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach.
W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy.
Większe  ilości  mieszanki  przewozi  się  wózkami  dwukołowymi,  tzw.  japonkami.  Przy
większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie elektrycznym.
Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami
taśmowymi na odległość  do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę
18°,a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała
rozsegregowaniu.  Przenośnik  powinien  być  wyposażony  w  zgarniacz  zbierający  resztki
mieszanki w czasie ruchu powrotnego.
Na  budowach,  na  których  jest  zainstalowany  żuraw,  mieszanka  jest  podawana
w specjalnych pojemnikach podwieszonych do haka żurawia.
Często  mieszankę  betonową  podaje  się  za  pomocą  pomp  do  mieszanki  betonowej,
wykorzystując  rurociąg  składający się  z  prostych odcinków długości  od  0,5  do  3  m
i kolan o różnym kącie nachylenia.  Pompy z  rurociągami są zazwyczaj umieszczane na
samochodach lub  przyczepach samochodowych.  Mieszankę betonową za  pomocą  pompy
można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej
pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania
mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan.

4.2. Transport stali zbrojeniowej

Stal  zbrojeniowa  należy  transportować  w  sposób  zapobiegający  jej  korodowaniu,
uszkodzeniu i odkształceniu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne"

5.2. Zakres wykonania Robót

5.2.1. Ustawienie szalunków

Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej.
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność
wymiarów konstrukcji  podczas układania zbrojenia,  betonowania i  dojrzewania betonu,
a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań
nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania
Inżynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umową szczegółową z bezpośredni nadzór nad
robotami  szalunkowymi  ze  strony Inwestora  jest  Inspektor  Nadzoru.  Wykonawca jest
zobowiązany do przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  wszelkich  ustaleń  i  uzgodnień
dotyczących  prowadzonych  robót  przed  przedstawieniem  ich  do  akceptacji  przez



Inżyniera.  Ich konstrukcję oblicza się na działanie  obciążeń spowodowanych ciężarem
własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. taczki,  wózki, wibratory),
zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas
jej układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp.
Deskowania  powinny  być  szczelne,  aby  chronić  przed  wyciekaniem  zaprawy
cementowej  z  mieszanki  betonowej.  Zaleca  się,  aby  szerokość  desek  przylegających
bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może
być  zastosowana  jedna  deska  odpowiedniej  szerokości.  Deskowania  belek,  stropów
o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do
kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub
instrukcji  dotyczącej  danego  rodzaju  deskowania.  Deskowania  nieimpregnowane  należy
przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą.
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem
(dokonać  odbioru).  Sprawdzenie  to  i  dopuszczenie  do  użytkowania  powinno  być
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia, marek

Ustawianie  elementów  zbrojenia  powinno  być  wykonywane  według  przygotowanych
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań.
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od
uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty,
siatki  i  szkielety należy układać w deskowaniu tak,  aby grubość otuliny odpowiadała
wartościom  podanym w  projekcie.  Przygotowanie  i  obróbka  zbrojenia  obejmują  takie
czynności  jak czyszczenie,  prostowanie, cięcie, gięcie i montaż.  Zbrojenie  powinno być
oczyszczone,  aby  zapewnić  dobrą  współpracę  (przyczepność)  betonu  i  stali
w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą
olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie jest szkodliwy).
W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi
(po  wypaleniu  się  zanieczyszczeń  pręty  wyciera  się;  jeśli  jest  to  niezbędne  -  również
papierem  ściernym).  Nalot  rdzy  łuszczącej  się  można  usunąć  za  pomocą  szczotek
drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania muszą być
proste.
Dlatego  -  w  przypadku  występowania  miejscowych  zakrzywień  -  należy  te  pręty
wyprostować  przed  przystąpieniem  do  dalszej  obróbki  (cięcia  itd.).  Pręty  zbrojeniowe
w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne
prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się,
zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na
stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
Oczyszczone  i  wyprostowane  pręty  tnie  się  na  odcinki  długości  wynikającej  z  projektu.
Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych
średnic) nożyce mechaniczne o napędzie  elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można
przecinać jednocześnie więcej  niż  jeden pręt.  Do cięcia siatek  zbrojeniowych stosuje  się
nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami
zbrojenia podanymi w projekcie.
Pręty  można  wyginać  ręcznie  kluczem  zbrojarskim,  wykorzystując  trzpienie
zamocowane  w  blacie  stołu  zbrojarskiego  lub  za  pomocą  giętarek  ręcznych  lub  za
pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden
pręt.  Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub



przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych.
Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych
kozłach układa się  pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym
boku  słupa,  a  następnie  nakłada  się  strzemiona  i  rozsuwa  je  zgodnie  z  rozstawem
określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa
w  strzemiona  pozostałe  pręty,  łącząc  je  (np.  drutem  wiązałkowym)  ze  strzemionami.
Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie.
Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się
kredą  lub  ołówkiem  ciesielskim  rozstaw  prętów  nośnych  (głównych)  i  rozdzielczych.
Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze
usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych,
a na końcu pręty u góry płyty.
Podobnie  montuje  się  szkielety  zbrojeniowe  ścian.  Na  ustawionej  jednej  stronie
deskowania  wyznacza  się  rozstaw  prętów.  Ustawia  się  pręty  pionowe,  a  następnie,
poczynając  od  spodu,  łączy  z  nimi  pręty  poziome.  Pionowe  pręty  ścian  i  słupów
przywiązuje  się  do  prętów  wystających  z  fundamentu  lub  poprzedniej  kondygnacji.
Długość zakładu powinna być zgodna z projektem.
W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty
specjalne krążki z tworzywa sztucznego.
Pręty  łączy  się  w  szkielety,  stosując  zgrzewanie,  spawanie  lub  wiązanie  drutem.
Połączenia zgrzewane i  spawane są sztywne. W deskowaniu  można  pręty zgrzewać za
pomocą  przewoźnych  zgrzewarek.  W  zbrojarniach są instalowane zgrzewarki  stałe.  Do
wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali
spawalnej można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju
spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty
pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe.
Zbrojenie  elementów  żelbetowych  powinno  składać  się,  jeśli  to  możliwe,  z  prętów
nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten
warunek nie może być spełniony, to odcinki  prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą
spawania lub zacisków mechanicznych.
Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się
w przekrojach,  których  nośność  prętów  nie  jest  całkowicie  wykorzystana.  Rodzaje
połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002.
Osadzenie w betonie marek do mocowania ślusarki - w rozstawach zgodnie z projektem
architektury i konstrukcji.

5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka  betonowa  jest  mieszaniną  wszystkich  składników  użytych  do  wykonania
betonu  przed  i  po  jej  zagęszczeniu,  ale  przed  związaniem  zaczynu  cementowego
(mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany
metodami obliczeniowymi, obliczeniowo 
- doświadczalnymi oraz doświadczalnymi.
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

 przygotowanie składników,
 dozowanie i mieszanie składników,
 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jeżeli  jest  potrzebna  niewielka  ilość  mieszanki  betonowej,  to  wytwarza  się  ją  na  placu
budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas
mieszania  składników mieszanki  (dozowane  w  kolejności  -  kruszywo,  cement  i  woda)
zależy  od  konsystencji  mieszanki,  ale  nie  może  być  krótszy  niż  1  min  (w  przypadku



konsystencji  półciekłej  i  ciekłej).  Przy  większym  zapotrzebowaniu  mieszankę  betonową
uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami. 
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:
 ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa

betonu,  ewentualnie  stopień  mrozoodporności  i  wodoszczelności,  warunki
formowania, urabialność mieszanki betonowej,

 dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej,
 ustalenie wstępne składu mieszanki,
 próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej,
 ustalenie  recepty  roboczej,  uwzględniającej  zawilgocenie  kruszywa,  pojemność

urządzenia mieszającego i sposób dozowania składników.

5.2.4. Przygotowanie betonowania

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
 wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów
 wykonanie zbrojenia
 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej
 wykonanie robót zanikających
 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie

i deskowanie
 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,
brudu,  płatków  rdzy.  Powierzchnia  deskowania  winna  być  powleczona  środkiem
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.

5.2.5. Betonowanie

Wysokość  zrzutu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  gęsto  plastycznej  i  wilgotnej  nie
powinna być większa, niż l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m.
W czasie  betonowania  należy obserwować deskowania  i  rusztowania,  czy nie  następuje
utrata prawidłowego kształtu konstrukcji.
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową.
Przebieg  układania  mieszanki  betonowej  w  deskowaniu  winien  być  rejestrowany
w dzienniku robót.
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.

5.2.6. Układanie mieszanki betonowej

Mieszankę  betonową  układa  się  po  sprawdzeniu  deskowań  i  rusztowań  oraz  zbrojenia
elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym
z  najważniejszych  problemów  podczas  układania  mieszanki  jest  niedopuszczenie  do
rozsegregowania jej składników.
Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie
powinna  przekraczać  1,5  m.  Im  mieszanka  jest  bardziej  ciekła,  tym  łatwiej
rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien
lub  rur  i  tak,  aby  wysokość  jej  swobodnego  opadania  nie  przekraczała  50cm.  Słupy



o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się
zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku
mieszanki o  konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5
m. Mieszanka betonowa  przygotowana w temperaturze  do  20° C powinna być  zużyta
w  czasie  do  1,5h,  a  w  temperaturze  wyższej  -do  1,0h.  Jeżeli  są  stosowane  środki
przyspieszające  wiązanie cementu,  to  czas  ten zmniejsza się  do 0,5 h.  W  zależności  od
wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. 
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami:
 poziomymi  warstwami ciągłymi  na  całej  powierzchni  danego elementu  ten  sposób

stosuje się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia
jednorodności  betonu  każda  kolejna  warstwa  musi  być  ułożona  przed  rozpoczęciem
wiązania poprzedniej warstwy,

 poziomymi  warstwami  ze  stopniowaniem;  ten  sposób  stosuje  się  przy  dużych
powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi
warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi  okres ich betonowania; warstwy układa
się  w  ten  sposób,  że  położone  niżej  wykonuje  się  z  wyprzedzeniem  2  do  3  m
w stosunku do położonych wyżej,warstwami pochyłymi  o nachyleniu 1:3;  element
betonuje się na ogół na całą jego wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku
betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy
zagęszczeniu przez wibrowanie.

Ułożona  mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczona  za  pomocą  odpowiednich
urządzeń  mechanicznych:  wibratorów  wgłębnych,  powierzchniowych,  przyczepnych,
prętowych. 
Zagęszczanie  ręczne  (za  pomocą  sztychowania  i  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania
deskowania młotkiem  drewnianym) może być  stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych  o  konsystencji  ciekłej  i  półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęste
i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.
W  przypadku  wibratorów  wgłębnych  drgania  są  przekazywane  przez  buławę
zatapianą  w  mieszance  betonowej,  połączoną  giętkim  wałem z  silnikiem elektrycznym.
Ponieważ  drgania  ulegają  tłumieniu  w  mieszance,  trzeba  tak  przesuwać  buławę,  aby
poszczególne  pola  oddziaływania  wibratora  zachodziły  na  siebie.  Należy  stosować
wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach.
Gdy  cała  powierzchnia  wibrowanej  mieszanki  betonowej  w  elemencie  pokryje  się
zaczynem cementowym,  wibrowanie  można  zakończyć.  Po  zanurzeniu  należy  buławę
kilkakrotnie  unosić  na  10-20  cm  w  górę,  bo  promień  skuteczności  wibracji  nie  jest
jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje
się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać
deskowania ani zbrojenia.
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się
w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy
wzdłuż kilku osi. Gdy chce się  uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba
osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni
deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek  półpłynnych i ciekłych
nie  potrzeba  wibrować.  Cienkie  elementy  pionowe  grubości  do  25  cm,  zagęszcza  się
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń
deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150
cm.  Cienkie  elementy  poziome  zagęszcza  się  wibratorem  powierzchniowym,  który
przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na
pasmo zawibrowane uprzednio.
Takie  elementy jak podłogi  betonowe wyrównuje się  i  zagęszcza  listwami wibracyjnymi.



Mieszankę betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty
odpowietrzające.
Można  stosować  również  specjalne  mieszanki  betonowe  samozagęszczalne.  Mają  one
odpowiednio dobrany  skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych.
Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są
np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp.
Zaletą  mieszanki  betonowej  samozagęszczalnej  jest  przede  wszystkim  możliwość  jej
układania bez  konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto
ułożonym  zbrojeniem.  Mieszanki  betonowe  samozagęszczalne  muszą  być  odpowiednio
zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną
zachowane  warunki  umożliwiające  wiązanie  i  twardnienie  mieszanki  betonowej
w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia  wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową
temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną
w deskowaniu  trzeba  chronić  przed  utratą  ciepła.  Jeżeli  przewiduje się  wykonywanie
robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to należy określić właściwą
i  organizację  i  technologię  wykonania  robót  prowadzonych  przy  temperaturach
granicznych: do +5°C, do -  3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy
betonować konstrukcji w temperaturze poniżej - 15°C na wolnym powietrzu.
W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie przez
beton pełnej  wymaganej mrozoodporności.  Pod tym pojęciem - w przypadku betonu
narażonego  na  działanie  czynników  atmosferycznych  -  należy  rozumieć  osiągnięcie
wytrzymałości na ściskanie:

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności
– zgodniez instrukcją ITB nr 282/88:

zwiększenie  o  około 10% ilości  cementu  lub  zmianę  cementu  przewidzianego
w projekcie na cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań
porównawczych,
 dodanie  do  mieszanki  betonowej  właściwych  domieszek  chemicznych

i dodatków dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia
wstępnych badań laboratoryjnych,

 podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej
temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej
układania w deskowaniu,

 osłanianie  elementów  lub  całej  konstrukcji  materiałami  ciepłochronnymi  w  celu
zachowania ciepła  w  mieszance betonowej ułożonej  w deskowaniu lub formie przez
czas niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności,

 utrzymywać w stałej wilgotności:
 3 dni - w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego,

 7 dni - gdy użyto cementu portlandzkiego,
 14 dni - gdy użyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego
ułożenia. Jeżeli  temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach
beton polewać co 3h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej



3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się.
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po
torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  2,5MPa,  pod  warunkiem,  że  odkształcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.
Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy
czym  okres  ten  przy  twardnieniu  betonu  w  temperaturze  poniżej  +10°C  powinien  być
odpowiednio przedłużony.
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy
beton  osiągnie  wytrzymałość  wymaganą  według  projektu.  Wytrzymałość  tę  należy
sprawdzać  na  próbkach  przechowywanych  w  warunkach  zbliżonych  do  warunków
dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wymagania  szczegółowe  dotyczące  usuwania  deskowań  konstrukcji  betonowych
i żelbetowych powinny być uzgodnione przez projektanta i Inżyniera.
Orientacyjnie można przyjąć, że boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia
od  ciężaru  konstrukcji  można  usunąć  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
zapewniającej  nieuszkodzenie  powierzchni  oraz  krawędzi  elementów  oraz  że  nośne
deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości:

1. w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur),
2. w ścianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa,
3. w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% wytrzymałości projektowanej,
4. w belkach i podciągach o rozpiętości powyżej 6 m - 100% tej wytrzymałości.

Podpory,  dźwigary i  inne  elementy podtrzymujące  deskowanie  wznoszonej  konstrukcji
należy  usuwać  w  takiej  kolejności,  aby  nie  spowodować  szkodliwych  naprężeń  w  tej
konstrukcji.  Podczas  rozdeskowania  zabetonowanych  stropów  budynków
wielokondygnacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

1. usunięcie  podpór  deskowania  stropu  znajdującego  się  bezpośrednio  pod
betonowanym stropem jest niedopuszczalne,

2. podpory deskowania  następnego,  niżej  położonego  stropu mogą  być  usunięte
tylko  częściowo;  pod  wszystkimi  belkami  i  podciągami  o  rozpiętości  4  m  i
większej powinny być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m,

całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem
osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej.

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym.

5.3 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Czyszczenie prętów: pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone
farbą  olejną  można  opalać  lampami  benzynowymi  lub  czyścić  preparatem
rozpuszczającym  tłuszcze.  Stal  narażoną  na  działanie  wody  słonej  należy  zmyć  wodą
słodką. Stal pokrytą łuszcząca się rdzą lub zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi
ręcznie  lub  mechanicznie  bądź  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem
wody, zaś pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Prostowanie  prętów  :  dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,
ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Cięcie  prętów  zbrojeniowych:  należy  wykonywać  przy  maksymalnym wykorzystaniu
materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się



przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Odgięcia  prętów,  haki:  minimalne  średnice  trzpieni  używanych  przy  wykonywaniu
haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 

5.4 Montaż zbrojenia
Wymagania  ogólne:   układ  zbrojenia  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem
siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować
stal  pokrytą  co  najwyżej  nalotem  niełuszczącej  się  rdzy.  Nie  można  wbudować  stali
zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej  farbami,
zabłoconej  czy  oblodzonej,  stali,  która  była  wystawiona  na  działanie  słonej  wody.
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
- 0,07m  dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,06m  dla strzemion fundamentów i podpór masywnych
- 0,05m  dla prętów głównych lekkich podpór i pali
- 0,03m  dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów i gzymsów
- 0,02m  dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość
w  trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  chodzenie  po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Montowanie  zbrojenia:   pręty  zbrojenia  należy  łączyć  w  sposób  określony  w
dokumentacji  projektowej.  Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,
zgrzewać lub łączyć słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowym, wyżarzony o średnicy
1mm, używa się  do  łączenia  prętów o  średnicy do 12mm, przy średnicach większych
należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy
łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów –
na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST  B  -  00.00
„Wymagania ogólne".  Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:
 jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,
 dozowania składników mieszanki betonowej,
 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
 cech wytrzymałościowych betonu,
 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu,
 terminów rozdeskowania, rozszalowania
 częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji
 poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień
Kontrola  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  powinna  być  przeprowadzana  na  próbkach
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza,
niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu.



Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono
tak  usytuowane,  aby  nie  uległo  uszkodzeniom  i  przemieszczeniom  podczas  układania
i zagęszczania mieszanki betonowej.
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów
betonem, należy stosować różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali,
tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.
Zbrojenie  przed  betonowaniem  powinno  być  skontrolowane.  Kontrola  ta  polega  na
sprawdzeniu  zgodności  ułożonego  zbrojenia  z  projektem  oraz  wymaganiami  norm,
sprawdzeniu  wymiarów zbrojenia,  jego usytuowania  (w  tym grubość  otuliny),  rozstawu
strzemion, położeniu złączy, długości zakotwienia itp.
Dopuszczalne  odchyłki  w  wykonaniu  zbrojenia  i  jego  ustawienia  w  deskowaniu
podano  w  tablicy  poniżej.  Odbiór  zbrojenia  i  zezwolenie  na  betonowanie  należy
odnotować w dzienniku budowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia:

Określenie wymiaru Wartość odchyłki
Od  wymiarów  siatek  i  szkieletów
wiązanych lub zgrzewanych 
 długość elementu 
 szerokość (wysokość) elementu: 

3. przy wymiarze do 1 m 
4. wymiarze powyżej 1 m

±10 mm

±5mm
±10mm

W  rozstawie  prętów  podłużnych,
poprzecznych i strzemion 
1. przy < 20 mm 
2. przy > 20 mm

±10mm
±0,5mm

W położeniu odgięć prętów ±2mm
W grubości warstwy otulającej ±10 mm
W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne".
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru są:

– tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek
– metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej
– metr kwadratowy [m2] dla izolacji

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B – 00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.2.Odbiór końcowy konstrukcji



Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie

budowy,
 dziennik budowy,
 protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,
 wyniki badań kontrolnych betonu,
 protokoły  z  odbioru  robót  zanikających  (np.  fundamentów,  zbrojenia

elementów konstrukcji),
 inne  dokumenty przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  lub  związane

z  procesem  budowy,  mające  wpływ  na  udokumentowanie  jakości
wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
 prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
 prawidłowości  cech  geometrycznych  wykonanych  konstrukcji  lub  jej

elementów, np. szczelin dylatacyjnych,
 jakości  betonu  pod  względem jego  zagęszczenia,  jednorodności  struktury,

widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy).
 łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5%

całkowitej  powierzchni  danego  elementu,  a  w  konstrukcjach
cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować
więcej  niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być
odsłonięte.

 Odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych Dopuszczalne
Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm
Odchylenie  płaszczyzn  i  krawędzi  ich  przecięcia  od
projektowanego pochylenia 
a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
d) w  ścianach  (budowlach)  wzniesionych  w  deskowaniu

ślizgowym lub przestawnym

5
120
15

1/500  wysokości  obiektu
budowlanego, lecz nie więcej niż
100 mm

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
a)  na  1  m  płaszczyzny  w  dowolnym  kierunku  b)  na  całą
płaszczyznę

5 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą
długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych

±4 
±8

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów Odchylenia w
wymiarach przekroju poprzecznego

±20
±8

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady płatności
Ogólne podstawy płatności podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne".



9.2. Składniki ceny
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą:

9.2.1.Montaż zbrojenia i marek stalowych :
 dostawę stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych
 oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera
 przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek
 badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2.Betonowanie :
 dostawę mieszanki betonowej
 oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera
 montaż szalunków
 ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach
 zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach
 pielęgnację betonu 
 rozszalowanie
 badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3.Wykonanie izolacji przeciwwodnych :
 dostawę materiałów
 oczyszczenie podłoża
 naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntująca i 2 warstwy właściwe)
 badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Zaprawy  i  masy  betonowe  muszą  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  co
najmniej z wymogami norm:
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe
 PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton.  Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność
 PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,
 PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie
 PN-88/B-06250 - Beton zwykły
 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne
 PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do

betonu,  zaprawy  i  zaczynu  
     - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie

 PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
 PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia
 PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia
 PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
 PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego
 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw
 PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)



1. Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm :

 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-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,

 PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

 PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

10.3..  Zbrojenie  musi  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  a  także  spełniać
wymogi ITB oraz co najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym
co najmniej :

 PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki

 PN 82/H 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu,

 PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

2. Kontrole  i  wyniki  pomiarów betonu powinny  odpowiadać co  najmniej  z
wymogom norm :

 PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek

 PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Część 1 Kształt wymiary i inne wymagania
dotyczące próbek do badania i form,

 PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do
badań wytrzymałościowych,

 PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do
badania

 PN-EN  12390-4:2001  -  Badania  betonu  -  Część  4:  Wytrzymałość  na  ściskanie  -
Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych,

 PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do
badania

 PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu próbek do badania,

 PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu,

 PN-EN  12390-8:2001  -  Badania  betonu  -  Część  8:  Głębokość  penetracji  wody pod
ciśnieniem

 PN-EN 934-6:2002 -  Domieszki do betonu, zaprawy i  zaczynu -  Część 6: Pobieranie
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności

 PN-EN 480-12:1999 -  Domieszki do betonu, - zaprawy i  zaczynu -  Metody badań –
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach

 PN-EN  1008:2004   -  Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania próbek,
badania  i  ocena  przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu

10.5.  Kontrole  i  wyniki  pomiarów  cementu  powinny  odpowiadać  co  najmniej  z
wymogom norm :

a) PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości,

b) PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości,

c) PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,



d) PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i
stałości objętości,

e) PN-EN  196-21:1997  -  Metody  badania  cementu.  Oznaczanie  zawartości
chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie,

f) PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia,

g) PN-EN  196-7:1997  -  Metody  badania  cementu  Sposoby  pobierania  i
przygotowania próbek cementu,

h) PN-EN 196-21/Ak:1997 -  Metody badania cementu.  Oznaczanie zawartości
chlorków,  dwutlenku  węgla  i  alkaliów  w  cemencie;  uzupełnienie  krajowe
dotyczące aparatury do oznaczania C02,

i) PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań

10.6 .  Kontrole  i  wyniki  pomiarów  kruszyw  powinny  odpowiadać  co  najmniej  z
wymogom norm :

 PN-EN  932-1:1999  -  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw.  Metody
pobierania próbek

 PN-EN  933-3:1999  -Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw.  Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

 PN-EN 933-10:2002  -  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  -  Część  10:
Ocena  zawartości  drobnych  cząstek  -  Uziarnienie  wypełniaczy  (przesiewanie
w strumieniu powietrza)



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262520-2

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru konstrukcji murowych 

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

zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujących:

- wymurowanie postumentu pod figurę Sakralną (Kapliczkę)
Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany  wyżej  zakres  robót  zasadniczych.  Oferent
powinien  przewidzieć  i  wycenić ewentualne prace pomocnicze,  konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Określenia podstawowe
Cement - miałki,  mineralny materiał  nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu,
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów
neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel,
Wiązanie - układ elementów jednostkowych w robotach murarskich,
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenia
obu tych składników, która po zastosowaniu twardnieje,
Pozostałe  określenia  są  zgodne  ze  stosowanymi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami
podanymi w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne".

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność
z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca będzie  wykonywał roboty zgodnie z  przyjętymi  do stosowania  w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania
harmonogram  robót,  wykaz  materiałów,  urządzeń  i  technologii  stosowanych  przy
wykonaniu robót określonych kontraktem.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B    00.00 „Wymagania ogólne".



2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.2 Cegła Klinkierowa pełna wg PN-B-12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej
pęknięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3. Zaprawy budowlane: cementowo-wapienne

 gotowa zaprawa cementowo - wapienna 3MPa, 
 gotowa zaprawa cementowo - wapienna 5MPa,

Cegły składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno - zimowym
zabezpieczyć  przed opadami i oblodzeniem przez osłonięcie plandeką lub folią. Układać
tworząc  małe  bloki,  posegregowane  pod  względem  gatunku  i  klasy.  Cement  i  wapno
hydratyzowane,  w  workach,  składować  w  pomieszczeniu  suchym  z  drewnianą
impregnowaną  podłogą.  W  pomieszczeniu  wilgotność  nie  powinna  przekraczać  30%.
Pomieszczenie powinno być przewietrzane.
Worki układać na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku.

2.4. Deklaracja zgodności

Do  każdej  partii  cegieł,  powinno  zostać  wystawione  przez  producenta  zaświadczenie
o  jakości  wyrobów.  Zaświadczenie  to  winno  zawierać  charakterystykę  materiału,
zastosowane  składniki,  wyniki  badań  kontrolnych  wytrzymałości  na  ściskanie  oraz  typ
próbek  stosowanych  do  badań;  wyniki  badań  dodatkowych;  okres,  w  którym
wyprodukowano daną partię materiału.

3. SPRZĘT

3.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne".



3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

a) środki transportu do przewozu materiałów,
b) betoniarki do przygotowania zapraw,
c) młoty  wyburzeniowe  do  wykonania  bruzd  w  elementach

betonowych
d) urządzenia  do  nacinania  bruzd  w  pustakach  ceramicznych,

porotyzowanych
e) drobny sprzęt pomocniczy

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

4.1. Wymagania szczegółowe

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez
Inżyniera.
Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża, pustaki
wentylacyjne) przed  uszkodzeniami mechanicznymi. Sypkie materiały do przygotowania
zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne"

5.2. Zakres wykonania Robót

Wymagania ogólne:
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem,  co  do  odsadzek,
wyskoków i otworów.
-  Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu
połączenia  murów  wykonanych  niejednocześnie  należy  stosować  strzępia  zazębione
końcowe.
-  Ściany  nowe  powinny  być  łączone  z  istniejącymi  poprzez  wykucie  w  istniejących
ścianach odpowiednich strzępi.
-  Cegły  i  pustaki  z  betonu  komórkowego  układane  na  zaprawie  powinny  być  czyste
i wolne od kurzu.
- Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem
w murze polewać lub moczyć w wodzie.
- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej
0°C.
-  W przypadku przerwania  robót  na okres  zimowy lub  z  innych przyczyn,  wierzchnie
warstwy murów powinny być  zabezpieczone  przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem  wierzchnich
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.



- Spoiny w murach ceglanych.
-  12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, a min
10mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
-  Spoiny powinny być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości
5-10 mm.
- Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
- Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż
15% całkowitej liczby cegieł.
-  Jeżeli  na budowie jest  kilka gatunków cegły (np.  cegła nowa i  rozbiórkowa),  należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
- Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
- przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie

z zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej  liczby  cegieł.  Jeżeli  na  budowie  jest  kilka  gatunków  cegły  (np.  cegła  nowa
i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły
jednego wymiaru.  Połączenie  murów stykających  się  pod kątem prostym i  wykonanych
z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione
boczne.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00
„Wymagania  ogólne".  Ilość  wykonanych  Robót  określa  się  na  podstawie
dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco,
w  miarę  postępu  Robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują:

 badanie dostaw materiałów
 kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii)
 kontrola drożności kanałów wentylacyjnych

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu
technologicznego  oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót



Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne".
1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru są:
 metr [m] dla pojedynczych przewodów wentylacyjnych, nadproży,
 metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadprożami, ścianek i obudów
 metr sześcienny [m3] dla uzupełnień w ścianach

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty  polegające  na  murowaniu  przewodów  wentylacyjnych  podlegają  zasadom
odbioru robót zanikających, przed przystąpieniem do wykonania ich obudowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne".

1. Składniki ceny 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą:

9.2.1.  W przypadku ścian murowanych:
 dostawą materiałów
 wytyczenie ścian
 przygotowanie zaprawy
 wymurowanie ścian
 osadzenie nadproży
 zazbrojenie ścianek gr. 6,5 i 12 cm
 badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2.  W przypadku przewodów wentylacyjnych
 dostawę materiałów
 wytyczenie przewodów
 przygotowanie zaprawy
 wymurowanie przewodów wentylacyjnych
 przykrycie przewodów czapami
 badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-    PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-   PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na
budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B.-10024  -  Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-10425  -  Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
 PN-EN  1457:2003 -  Kominy  -  Ceramiczne  wewnętrzne  przewody  kominowe  -



Wymagania i metody badań
 PN-B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła 
 PN-B-12002 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
 PN-B-12004 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kominowe.
 PN-B-120.06 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych. 
 PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
 PN-B-12011 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
 PN-B-12055:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki ścienne modularne 
 PN-B-12008:1996/Azl:2002 -  Wyroby  budowlane  ceramiczne  -  Cegły  klinkierowe

budowlane (Zmiana Azl) 
 PN-B-12055:1996/Az2:2003 -  Wyroby  budowlane  ceramiczne  -  Pustaki  ścienne

modularne (Zmiana Az2)
  PN-B-12069:1998/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy

silikatowe (Zmiana Azl)
 PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
 PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
 PN-B-30000 - Cement portlandzki. 
 PN-B-30001 - Cement murarski 15. 
 PN-B-30005 - Cement hutniczy 25.
 PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
 PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
 PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
 PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.  
 PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
 PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.
 PN-B-19701  -  Cement.  Cementy  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności.
 PN-B-3 0003 - Cement murarski 15. 
 PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
 PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
 PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Nazwy i określenia.
 PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
 PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe

i żelbetowe - Zasady diagnostyki konstrukcji 
 PN-88/B-01808 -  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w budownictwie  -  Zasady określania

uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 
 PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe

i żelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru 
 PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe

i żelbetowe Ochrona materiałowo-strukturalna — Wymagania 
 PN-B-06200  -  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.

Wymagania podstawowe.
 PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 
 PN-H-04653  -  Ochrona  przed  korozj4.  Podział  i  oznaczenie  warunków  eksploatacji

wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
 PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.
 PN-EN 10021 - Ogólne techniczne warunki dostawy stall i wyrobów stalowych. 



 PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
 PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stall. Znaki stali, symbole główne. 
 PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. 
 PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia. 
 PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali

konstrukcyjnych. Ogólne warunki dostawy.
 PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
 PN-H-0 1015 - Ochrona przed korozją. Galwanotechnika. Nazwy i określenia. 
 PN-H-01  105  -  Stal.  Półwyroby  i  wyroby  hutnicze.  Pakowanie,  przechowywanie

i transport. Warunki techniczne dostawy.
 PN-H-04680 - Ochrona przed korozją, Ochrona czasowa metali. 
 PN-H-93010 - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
 PN-H-93404.00 - Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco określonego zastosowania.

Wymagania ogólne.
 PN-H-97053  -  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Ogólne

wytyczne. 
 PN-761B-13074 - Szkło budowlane. Luksfery.
 PN-75/B-13708 -  Szkło  budowlane.  Pustaki  szklane.  Wymagania,  badania  i  wytyczne

stosowania.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE

B3. KANALIZACJA DESZCZOWA 
CPV 45232130 -2   Roboty budowlane w zakresie rurociągów do

odprowadzania wody burzowej 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako dokument  w postępowaniu  przetargowym
i  przy  realizacji  umowy na  wykonanie  robót  związanych  z  realizacją  przedsięwzięcia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z  wykonaniem  kanalizacji  deszczowej.  Projektowany  układ  kanalizacji  deszczowej
obejmuje budowę:
 kanału grawitacyjnego  200, 250 i 315 mm z rur PVC klasy 8 kN/m2          
 odgałęzień  160 i 200 mm z rur PVC klasy 8 kN/m2                     
 studzienek połączeniowych z PE 0,4 m
 wpusty deszczowe 0,50 m z osadnikiem
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie  prac  przygotowawczych,  w  tym  rozbiórki  istniejących  nawierzchni,

przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego

odwodnieniem,
 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych,  odgałęzień,  studni  kanalizacyjnych,  wpustów

deszczowych
 wykonanie izolacji studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
 odtworzenie nawierzchni po robotach
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja  deszczowa -  sieć  kanalizacyjna zewnętrzna  przeznaczona  do

odprowadzania wód opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał  -  liniowa  budowla  przeznaczona  do  grawitacyjnego  odprowadzania

ścieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych.
1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią



kanalizacji deszczowej.
1.4.3.   Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna -  studzienka rewizyjna -  na kanale nieprzełazowym

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia

co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy

przewód  pionowy  umożliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,
spływających z  wyżej  położonego kanału  dopływowego do niżej  położonego
kanału odpływowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru wód opadowych, spływających do
kanału z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot  -  element  na  końcu  kanału  odprowadzającego  wody  deszczowe  do
odbiornika.

1.4.4.   Elementy studzienek
1.4.4.1.  Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną
dolnej  powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną
spocznika.

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki – płyta żelbetowa przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz  kanałowy -  element  żeliwny przeznaczony do przykrycia  podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych,  umożliwiający dostęp do
urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4.6. Spocznik  -  element  dna  studzienki  kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a  ścianą

komory roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu
1.4.5.1. Dren  -  sączek  podłużny  z  rurkami  na  dnie,  ułatwiającymi  przepływ  wody

w kierunku studzienki zbiorczej.
1.4.5.2. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania

i igłowania z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w
tym tworzyw termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in.
stylon)  i  poliestrowych  (m.in.  elana),  charakteryzujący  się  m.in.  dużą
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.



Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  zastosowane  do  budowy  sieci
kanalizacji  deszczowej  powinny  odpowiadać  normom  krajowym  zastąpionym,  jeśli  to
możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku  norm  krajowych  lub  technicznych  aprobat  europejskich  elementy  i  materiały
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 200300 mm zgodne z PN-85/C-89205 są stosowane

do budowy kanałów i odgałęzień kanalizacji deszczowej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
 kręgów betonowych lub żelbetowych średnicy 120 cm odpowiadających wymaganiom

PN-EN 1917,
 muru z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 35 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.3.2. Płyta pokrywowa
Płyta  pokrywowa  (stropowa)  prefabrykowana  wykonana  z  żelbetu,  wg  KB1-38.4.3.3.
Średnica  płyty  powinna  być  większa  od  średnicy  zewnętrznej  kręgów,  zgodnie
z dokumentacją projektową.
2.3.3. Płyta denna
Płytę  denną  wykonuje  się  z  betonu  hydrotechnicznego  o  właściwościach  podanych
w pkt. 2.3.1.
2.3.4. Komin włazowy
Komin  włazowy  powinien  być  wykonany  z  kręgów  betonowych  lub  żelbetowych
o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.5. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
 włazy  żeliwne  typu  ciężkiego  odpowiadające  wymaganiom  PN-H-74051-02

umieszczane w korpusie drogi z pokrywami zawierającymi logo Gdańska,
2.3.6. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 .

2.4. Studzienki ściekowe
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne
Wpusty  uliczne  żeliwne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-H-74080-01  i  PN-H-
74080-04.
2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm,
wysokości 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).
2.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.4.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.



2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu
klasy B 15.

2.5. Kruszywo na podsypkę
Podsypka  może  być  wykonana  z  gruntu  piaszczystego  lub  żwiru.  Użyty  materiał  na
podsypkę  powinien  odpowiadać  wymaganiom  stosownych  norm,  np.  PN-B-06712,
PN-B-11111.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221
lub  BN-84/6366-10,  tj.  być  rurkami  spiralnie  karbowanymi,  perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i  odpowiednich dodatków metodą wytłaczania
lub z PE.
Rurki  drenarskie  powinny  mieć  powierzchnię  bez  pęcherzy,  powinny  być  obcięte
prostopadle do osi,  w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie.  Szczeliny wlotowe
(szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od
grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda
nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości
i obwodzie rurki. Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich
skręcenie) powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla
złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10.

2.9. Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu
Jako materiały filtracyjne należy stosować:
 żwir  naturalny,  sortowany  o  wymiarach  ziarn  większych  niż  otwory  w  rurociągu

drenarskim,  którymi  mógłby się  do  nich  dostać.  Do otworów tych  należą  szczeliny
stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych,

 piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej
niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480,

 piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej
niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż
0,25 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki
w przeliczeniu na SO3 większej niż  0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom
PN-B-11113.

2.10. Geowłóknina
Geowłóknina  powinna  być  materiałem  odpornym  na  działanie  wilgoci,  środowiska
agresywnego  chemicznie  i  biologicznie  oraz  temperatury,  bez  rozdarć,  dziur  i  przerw
ciągłości  z  dobrą  sczepnością  z  gruntem,  o  charakterystyce  zgodnej  z  dokumentacją
projektową, aprobatami technicznymi i ST.



2.11. Składowanie materiałów
2.11.1. Rury
Tury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo,  albo  w  pozycji  stojącej.  Powierzchnia  składowania  powinna  być
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych.  Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy układać  wyroby w pozycji
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości
i  gatunków  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.11.3. Cegła kanalizacyjna
Cegła  kanalizacyjna  może  być  składowana  na  otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
Cegły  w  miejscu  składowania  powinny  być  ułożone  w  sposób  uporządkowany,
zapewniający  łatwość  przeliczenia.  Cegły  powinny  być  ułożone  w  jednostkach
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o  łącznej  wysokości  nie  przekraczającej  3,0  m.  Przy  składowaniu  cegieł  luzem
maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.
2.11.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i  stopnie  powinny być  składowane  z  dala  od  substancji  działających
korodująco.  Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia  składowania
powinna być utwardzona i odwodniona.
2.11.5. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.
2.11.6. Kruszywo
Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
2.11.7. Rurki drenarskie
Rurki  drenarskie  należy przechowywać na utwardzonym placu,  w nienasłonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów
w temp. do 25oC, a powyżej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu
Z,  barwy  naturalnego  PVC)  należy  chronić  przed  działaniem  sił  mechanicznych
w  temperaturze  poniżej  0oC,  natomiast  rurki  o  zwiększonej  odporności  na  obniżoną
temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej -10oC.
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach.
Przy składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni
słonecznych.  W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie  może przekraczać
40oC,  a  odległość  składowania  powinna  być  większa  niż  1  m  od  czynnych  urządzeń



grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie
przekraczających wysokości 5 worków.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji  deszczowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 żurawi budowlanych samochodowych,
 koparek podsiębiernych,
 spycharek kołowych lub gąsienicowych,
 wibromłotu do zapuszczania grodzic
 sprzętu do zagęszczania gruntu,
 wciągarek mechanicznych,
 pomp spalinowych do odwadniania wykopów
 beczkowozów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-M-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca  zapewni  przewóz  rur  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu
z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0
m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji  poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż
2 m).
Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  należy  układać  na  podkładach  drewnianych,  zaś
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kręgów
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub
prostopadle  do  pozycji  wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem
przewożonych  elementów,  Wykonawca  dokona  ich  usztywnienia  przez  zastosowanie
przekładek,  rozporów i  klinów z  drewna,  gumy lub  innych  odpowiednich  materiałów.
Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów o  średnicach  1,2 m  należy  wykonywać  za  pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach



ładunkowych  lub  luzem.  Jednostki  ładunkowe  należy  układać  na  środkach  transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegły  transportowane  luzem  należy  układać  na
środkach  przewozowych  ściśle  jedne  obok  drugich,  w  jednakowej  liczbie  warstw  na
powierzchni  środka transportu.  Wysokość  ładunku nie  powinna przekraczać  wysokości
burt.  Cegły  luzem  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  samochodowego  pod
warunkiem stosowania opinek.
Załadunek  i  wyładunek  cegły  w  jednostkach  ładunkowych  powinien  się  odbywać
mechanicznie  za  pomocą  urządzeń  wyposażonych  w osprzęt  kleszczowy,  widłowy lub
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać
się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

4.5. Transport włazów kanałowych
Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być
przewożone luzem.
4.6. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki  lub  ramki  wpustów  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu
w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które
nie  spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia
mieszanki  i  obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach
technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

4.10. Transport rur drenarskich
Ceramiczne rurki drenarskie można przewozić dowolnym środkiem transportu na paletach
lub luzem.
Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się:
 za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy,

w przypadku przewożenia na paletach,
 ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewożenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem należy:
 układać  je  równolegle  do  bocznych  ścian  środka  przewozowego  na  jednakowej

wysokości na całej powierzchni,
 wszystkie  ściany  boczne  środka  przewozowego  oraz  poszczególne  rzędy  wyrobów

zabezpieczyć  warstwą  materiału  wyściółkowego  (np.  słomy,  siana,  wełny drzewnej,
materiałów syntetycznych).

Rurki  z  tworzyw  sztucznych,  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  i  wzajemnym
uszkodzeniem,  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  załadunku
i  wyładunku  rurek  nie  należy  rzucać.  Szczególną  ostrożność  należy  zachować
w temperaturze 0o C i niższej.



Złączki  w  workach  i  pudłach  należy  przewozić  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  opracuje  plan  BIOZ  oraz  dokona  ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków
i  kołków  krawędziowych.  W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,
Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca  zgłosi  pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do  wszystkich  właścicieli
i  użytkowników  uzbrojenia  nad-  i  podziemnego  z  wyprzedzeniem  siedmiodniowym,
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczęciem wykonywania  wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu
zlokalizowania  istniejącego  uzbrojenia.  Istniejące  uzbrojenie  należy  zabezpieczyć
i podwiesić na szerokości wykopu.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -
wykopu (ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny być  dostosowane do głębokości  wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość  wykopu  uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do  których
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie
styków.  Deskowanie  ścian  należy  prowadzić  w miarę  jego  głębienia.  Wydobyty  grunt
z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż
wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.
Szalowanie  wykopów  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -
1989  r.  –  Roboty  ziemne.  Szalowanie  powinno  zapewniać  sztywność  i  niezmienność
układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  Szalowanie  powinno  być  skonstruowane  w
sposób  umożliwiający  jego  montaż  i  demontaż,  odpowiednie  rozparcie  oraz  montaż
i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno być równe i  wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej,  przy  czym  dno  wykopu  Wykonawca  wykona  na  poziomie  wyższym  od
rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być
wykonane  bezpośrednio  przed  wykonaniem  podsypki  z  drenażem  korytkowym
i  ułożeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona  ręcznie.
Odwodnienie  wykopu  musi  zabezpieczyć  go  przed  zalaniem  sączeniami  wody
i rozluźnieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenażu korytkowego
Wykop rowka drenarskiego w dnie  umocnionego wykopu należy rozpocząć  od wylotu
rurki drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie
stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej  o 5 cm
większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków
należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono
inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.



Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków należy oczyścić (np.
łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie
tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości
5 cm. Podsypkę przy sączącej  się  wodzie  należy wykonać tuż przed  układaniem rurek
drenarskich.
Układanie  drenażu  zaleca  się  wykonać  niezwłocznie  po  wykopaniu  rowka.  Skrajny,
ułożony  najwyżej  otwór  rurki  należy  zasłonić  odpowiednią  zaślepką  (np.  kamieniem,
kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu
do wnętrza rurki.
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. Na budowie należy
użyć tylko jednego rodzaju materiału, zgodnie z niżej podanymi zasadami. Perforowane
rurki  z  tworzyw  sztucznych,  z  gładkimi  powierzchniami  ich  styków,  należy łączyć  za
pomocą specjalnie produkowanych złączek.
Geowłókniny mogą być zastosowane do owinięcia przewodu dziurkowanego lub owinięcia
kruszywa.

5.5. Przygotowanie podłoża
W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych
podłożem  pod  kanały  deszczowe  jest  grunt  naturalny  o  nienaruszonej  strukturze  dna
wykopu.
W gruntach  nawodnionych  (odwadnianych  w  trakcie  robót)  podłoże  należy  wykonać
z  warstwy  tłucznia  lub  żwiru  z  piaskiem  o  grubości  30  cm  łącznie  z  ułożeniem  rur
drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości
30 cm zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
 najmniejsze  spadki  kanałów  powinny  zapewnić  dopuszczalne  minimalne  prędkości

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
 dla kanałów o średnicy 315 mm - 3 ‰
 dla odgałęzień o średnicy 200 mm – 10 ‰

–  największe  dopuszczalne  spadki  wynikają  z  ograniczenia  maksymalnych  prędkości
przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %).

 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
5.6.1. Kanały
Kanały deszczowe grawitacyjne należy wykonać z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2.
Poszczególne  ułożone  rury  powinny  być  unieruchomione  przez  obsypanie  piaskiem
pośrodku  długości  rury  i  mocno  podbite,  aby  rura  nie  zmieniła  położenia  do  czasu
wykonania prób szczelności.
Rury należy układać w temperaturze powyżej  0o C,  a  wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć
końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience.  Kąt zawarty między osiami
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od



45 do 90o.
Uszczelnienia  złączy  przewodów  rurowych  należy  wykonać  specjalnymi  fabrycznymi
uszczelkami  gumowymi.  Rury  kanałowe  PVC  należy  układać  zgodnie  z  instrukcją
montażu podaną przez producenta rur.
5.6.2. Odgałęzienia
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad:
 trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,
 minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 200 mm,
 włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki

rewizyjnej,
 spadki odgałęzień powinny wynosić min. 10 ‰ 
 włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać

licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na
wysokości  większej  należy  stosować  przepady  (kaskady)  umieszczone  na  zewnątrz
poza ścianką studzienki lub dokonywać włączenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów  0,20  0,30 m należy wykonać o średnicy 1,20 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
 studzienki  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na  odcinkach  prostych  kanałów

w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanału,

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch
kanałów bocznych,
 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,
 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy

stosować studzienki spadowe-kaskadowe,
 Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć

spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów
przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.

Sposób  wykonania  studzienek  (przelotowych,  połączeniowych  i  kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
a  ponadto  w  „Katalogu  powtarzalnych  elementów  drogowych”  opracowanym  przez
„Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
 komory roboczej,
 komina włazowego,
 dna studzienki,
 włazu kanałowego,
 stopni złazowych.
Komora  robocza  powinna  mieć  wysokość  minimum  2,0  m.  W przypadku  studzienek
płytkich  (kiedy  głębokość  ułożenia  kanału  oraz  warunki  ukształtowania  terenu  nie
pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą
niż 2,0 m.
Przejścia  rur  kanalizacyjnych  przez  ściany  komory  należy  wykonać  przy  użyciu
uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją
projektową.



Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej 3,0
m z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy
wykonać  na  płycie  żelbetowej  przejściowej  w  takim  miejscu,  aby  pokrywa  włazu
znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio
na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg
PN-H-74051.
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Część studzienek wskazanych w Dokumentacji Projektowej należy wykonać bez kinety
z osadnikiem o głębokości 0,5 m.
Kineta  w dolnej  części  (do wysokości  równej  połowie  średnicy kanału)  powinna mieć
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do
poziomu maksymalnego napełnienia kanału.  Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki  usytuowane  w  pasach  drogowych  (lub  innych  miejscach  narażonych  na
obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy,  natomiast
w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.
8 cm ponad poziomem  terenu.
W ścianie  komory  roboczej  oraz  komina  włazowego  należy  zamontować  mijankowo
stopnie złazowe w dwóch rzędach,  w odległościach  pionowych 0,30 m i  w odległości
poziomej osi stopni 0,30 m.
5.6.4. Wpusty deszczowe
Studzienki  wpustów  deszczowych,  przeznaczone  do  odprowadzania  wód  opadowych
z  jezdni  dróg  i  placów,  powinny  być  z  wpustem  ulicznym  żeliwnym  i  osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
 głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgałęzienia 1,65 m

(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
 głębokość osadnika 0,80 m,
 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata  ściekowa wpustu  powinna być  usytuowana w ścieku jezdni,  przy czym wierzch
kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika
z rozwiązania drogowego. Liczba wpustów deszczowych i ich rozmieszczenie uzależnione
jest  przede  wszystkim  od  wielkości  odwadnianej  powierzchni  jezdni  i  jej  spadku
podłużnego. Należy przyjmować, że na jeden wpust powinno przypadać od 800 do 1000
m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do
50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m.
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej
połączeniowej.  Wpustów deszczowych nie  należy sprzęgać.  Gdy zachodzi  konieczność
zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie
wpustów podwójnych.
5.6.5. Izolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji.
Studzienki  zabezpiecza  się  przez  posmarowanie  z  zewnątrz  izolacją  bitumiczną.
Dopuszcza  się  stosowanie  innego  środka  izolacyjnego  uzgodnionego  z  Inżynierem
Kontraktu. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki
należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie



lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno. 
5.6.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie  rur  w  wykopie  należy  prowadzić  warstwami  grubości  20  cm.  Materiał
zasypkowy  powinien  być  równomiernie  układany  i  zagęszczany  po  obu  stronach
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji
projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien  wykonać badania  materiałów do
betonu i zapraw i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót
 w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera
Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
 badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy podłoża

z kruszywa mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kanałów,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
 badanie odchylenia spadku kanałów,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie  rzędnych  posadowienia  wpustów  deszczowych  (kratek)  i  pokryw

włazowych,
 sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosić więcej niż  5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie  przewodu  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego

przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać
 5 mm,

 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwiększonym spadku),



 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100
m powinien być zgodny z pkt 5.6.6,

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością
do 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania z  zachowaniem tolerancji  wg pkt  6  dały
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty  montażowe  wykonania  rur  kanałowych  i  odgałęzień  wraz  z  podłożem

i drenażem,
 wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,
 wykonana izolacja,
 zasypany  zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
 oznakowanie robót,

2. dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie  wykopu  w gruncie  kat.  I-IV wraz  z  umocnieniem ścian  wykopu  i  jego

odwodnienie,
 przygotowanie podłoża i fundamentu,
 wykonanie drenażu korytkowego,
 wykonanie  włączeń  do  istniejących  wylotów  kanalizacji  deszczowej  i  istniejących

komór kanalizacji deszczowej,



 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, o, studni, wpustów deszczowych,
 wykonanie izolacji studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2.    PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
3.    PN-B-10736 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów

wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5.    PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
7.    PN-85/C-89205 Rury  kanalizacyjne  z  nieplastyfikowanego  polichlorku

winylu
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
10.  PN-EN 124 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do

nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki  żeliwne  wpustów  deszczowych.  Wymagania  i

badania
13.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
14.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15.  BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
16.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
17.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
18.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
19.  PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu
20.  BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego.

10.2. Inne dokumenty
  1.

  2.

  3.
  4.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych – tom I
rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE

B.4. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
CPV 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót wykonanie podbudowy oraz nawierzchni utwardzonej z betonu
wylewanego z odbitym wzorem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowyprzy zlecaniu i 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  podbudowy  z  tłucznia  kamiennego  31,5-63mm  gr.  25cm,  podbudowy
0-31,50 mm gr. 10 cm oraz podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogólnej.
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się
z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
1.4.2.  Pozostałe  określenia są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  rozebraniem  elementów
nawierzchni:  rozbiórka  nawierzchni,  załadowanie  na  środki  transportowe,  wywiezienie
środkami  transportowymi  na  miejsce  składowania.  Częściowa  rozbiórka  podbudowy
i uzupełnienie podbudowy.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność
z  umową,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano



w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  podbudowy  z  tłucznia,  wg  PN-S-96023
są: 
•  kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
•  woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 

Do  wykonania  podbudowy  należy  użyć  następujące  rodzaje  kruszywa,  według
PN-B-11112 
•  tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
•  kliniec od 4 mm do 31,5 mm 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi
dla klasy I gatunku 1. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo
klasy I gat.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji. 



*- należy stosować kruszywo klasy 1  

2.4. Woda

Woda  użyta  przy  wykonywaniu  zagęszczania  i  klinowania  podbudowy  może  być
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca  przystępujący do wykonania  podbudowy z  tłucznia  kamiennego  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
•  równiarek do rozkładania tłucznia i klińca, 
•  walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
•  walców  wibracyjnych  lub  wibracyjnych  zagęszczarek  płytowych  do  klinowania
kruszywa grubego klińcem, 
•  szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
•  walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
• przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w „Wymagania ogólne” punkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” punkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna  grubość  warstwy  podbudowy  z  tłucznia  nie  może  być  po  zagęszczeniu
mniejsza  od  1,5-krotnego  wymiaru  największych  ziaren  tłucznia.   aksymalna  grubość
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość założoną. 
Po  przywałowaniu  kruszywa  grubego  należy  rozłożyć  kruszywo  drobne  w  równej
warstwie,  w  celu  zaklinowania  kruszywa  grubego.  Do  zagęszczania  użyć  walca
wibracyjnego lub płytową zagęszczarkę wibracyjną. Grubość warstwy luźnego kruszywa
powinna  być  taka,  aby  wszystkie  przestrzenie  warstwy  kruszywa  grubego  były
wypełnione kruszywem drobnym.  
Po  agęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim albo walcem
ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- Rozbiórki obiektów inżynierskich - [m3]

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty rozbiórkowe - przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- 
10.1. UWAGI DODATKOWE
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B5. OBRZEŻA BETONOWE 

KOD CPV 45233200-1
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania
techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót,  związanych  z  wykonaniem  obrzeży
betonowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem obrzeży betonowych w trakcie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr
182 przy ul. Nałkowskiej 3 w Warszawie w zakresie ocieplenia ścian ponad poziomem
terenu  i  izolacji  przeciwwilgociowej  ścian  piwnic  poniżej  poziomu  terenu  oraz
przebudowy tarasu i strefy wejściowej do budynku, wraz z zadaszeniem.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe użyte  w niniejszej  SST są zgodne z  obowiązującymi  Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.4. 
1.4.1.  Obrzeża  chodnikowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do
komunikacji. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem
obrzeży betonowych. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność
z  umową,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.  
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i  ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.3. 
 
2.2.  Materiały stosowane przy ustawianiu obrzeży 
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu obrzeży betonowych są: 
 



2.2.1. Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, powinny być wykonane z betonu klasy C25/30
i  spełniać  warunki  zawarte  w normach BN-80/6775-03/01 i  BN-80/6775-03/04.  Każda
dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest  producenta.
Beton  użyty  do  elementów  prefabrykowanych  powinien  charakteryzować  się
nasiąkliwością < 4% oraz mrozoodpornością i  wodoszczelnością  zgodnie z normą PN-
75B-06250. Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. 
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i  przed wpływem ewentualnych,  szkodliwych czynników
zewnętrznych na beton. 
 
2.2.2. Cement 
Cement  użyty  na  zaprawę  cementową  do  spoinowania  powinien  odpowiadać
wymaganiom  normy  PN-88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08. 
 
2.2.3.  Piasek 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79B-06711.

2.2.4.  Woda 
Woda nie  powinna pochodzić ze źródeł  budzących wątpliwości  i  powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
 
3.  SPRZĘT  
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 
Roboty należy wykonywać ręcznie. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy
układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej p.2.1. 

5.2.  Ustawienie obrzeży betonowych 
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeże należy wykonać
zgodnie z normą PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny od odpowiadać wymiarom
obrzeża w planie. W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeża o wymiarach 30x8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej o grub. 5 cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży
gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm.



Przed zalaniem zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane.
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  powinien  uzyskać  aprobaty  techniczne  na
materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót
i przedstawić je do akceptacji. 
 
6.2. Ocena prefabrykatów 
Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2 należy wykonać
jednorazowo dla każdego miejsca wbudowania. 
 
6.3. Sprawdzenie przygotowania podłoża 
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeże wykopów polega na ocenie: 
•   wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  w dnie  wykopu,  z  tolerancją  ±  2% w stosunku  do
wymaganego, 
•  szerokości dna wykopu, z tolerancją ± 1cm. 
 
6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 
Sprawdzaniu podlega: 
•  odchylenie linii  obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde
100m), 
•  odchylenie niwelety - max. ± 1 cm (na każde 100m), 
•  równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod tatą 3-metrową ≤ 1cm
(na każde 100m), 
•  dokładność wypełnienia spoin wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
  
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru  robót  i  dokonywania płatności  podano w Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej p.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały
wyniki pozytywne. 
 
9.  ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne  zasady  rozliczenia  robót  tymczasowych  i  towarzyszących  podano  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej, p.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zalecane normy 



Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności: 
 
1.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
2.  PN-B-06250  Beton zwykły 
3.  PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4.  PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5.  PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka 
6.  PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek 
7.   PN-B-19701   Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena
zgodności 
8.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE

B6. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
KOD CPV 45112710-5

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru zieleni (trawniki, nasadzenia)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
ST obejmuje przesadzenie drzew i krzewów oraz sadzenie drzew, krzewów i pnączy na
terenie płaskim w obrębie budowy 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin.

1.4.2.  Kompost  -  ziemia  bogata  w  składniki  pokarmowe  wyprodukowane  z  różnego
rodzaju  odpadków  roślinnych  o  dużym  udziale  czynnej  próchnicy  -  np.  kompost
popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.

2. MATERIAŁY

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna:
– rodzima - zebrana i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m  wysokości
przed rozpoczęciem robót budowlanych i drogowych,

2.2. Ziemia kompostowa
– kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo workach,
– lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach,
– lub torf ogrodniczy - dostarczony w balotach.
Ziemia  kompostowa  stanowi  uzupełnienie  ziemi  urodzajnej  po  zatwierdzeniu  przez
Inżyniera takiej potrzeby.

2.3. Materiał roślinny

2.3.1.Nasiona traw
Nasiona  traw  najczęściej  występują  w  postaci  gotowych  mieszanek  z  nasion  różnych
gatunków.  Gotowa  mieszanka  traw  powinna  mieć  oznaczony  procentowy  skład
gatunkowy, klasę numer normy,wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.4. Nawozy mineralne



Nawozy  mineralne  powinny  być  w  opakowaniu,  z  podanym  składem  chemicznym
(zawartość  azotu,  fosforu,  potasu  -  N.P.K.).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT
Sprzęt używany do uprawy gleby - glebogryzarka. Sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej -
spycharka gąsienicowa, do załadunku ziemi - koparka.

4. TRANSPORT
Transport (środki transportowe, sposób transportu itp.) materiałów do wykonania zieleni
może  być  dowolny  pod  warunkiem,  że  nie  uszkodzi  ani  też  nie  pogorszy  jakości
transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
W niniejszym punkcie omówione zostały zasady wykonania i pielęgnacji poszczególnych
rodzajów zieleni.

5.1. Trawniki
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
– teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
– przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną odzyskową teren powinien być
obniżony o ok. 15cm na ziemię urodzajną (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 - 3cm).
– przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym teren należało obniżyć o 2-3cm od
krawężnika,
– teren powinien być wyrównany i splantowany,
– ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
– przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem -
kolczatką lub zagrabić,
– siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
– okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
–  na  terenie  płaskim  nasiona  traw  wysiewane  w  ilości  2kg  na  100m2 ,  chyba,  że
dokumentacja projektowa przewiduje inaczej,
–  na  skarpach  nasiona  traw  wysiewane  są  w  ilości  4kg  na  100  m2 ,  chyba,  że
dokumentacja projektowa przewiduje inaczej,
– przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
– po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania  i  stworzenia  dobrych  warunków  dla  posiąkania  wody.  Jeżeli  przykrycie
nasion nastąpiło przed wałowaniem kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
– mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana w/g składu podanego
w dokumentacji projektowej,
– pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 5-
10cm, następne gdy trawa odrośnie do wysokości 10 -12cm,
– trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona,
– nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewany gdy trawa jest zupełnie sucha , a po
wysiewie obficie podlać.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola robót polega na sprawdzeniu:
– oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,



– określeniu ilości zanieczyszczeń (m3),
– pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
– wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej
ziemi,
– ilość rozrzuconego kompostu,
– prawidłowego uwałowania terenu,
– zgodności składu mieszanki traw z dokumentacją projektową,
– gęstość zasiewu nasion,
– prawidłowość dokonania nasadzeń drzew i krzewów,
– prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
– okresów podlewania drzew, krzewów, trawników, zwłaszcza podczas suszy,
– dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
– uzupełniania nasadzeń drzew i krzewów
Kontrola przy odbiorze trawników dotyczy: 
– prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"),
– braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

– prawidłowego przyjęcia się posadzonych drzew i krzewów
–

6.2. Odbiór robót zanikających
Odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu) dotyczy:
– oczyszczenia terenu,
– ilości zanieczyszczeń,
– plantowania terenu,
– rozścielenia ziemi urodzajnej,
– rozrzucenia kompostu,
– przygotowania gleby pod trawniki,

– podlewania.
–

7. OBMIAR ROBÓT
- m 2  - dla trawników 
- szt - dla drzew i krzewów

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót.
Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie  wyniki  badań  z  bieżącej  kontroli
materiałów i robót.
Odbioru  zieleni  dokonuje  Inżynier  na  podstawie  wyników  badań  Wykonawcy
 i ewentualnych uzupełniających badań i oględzin wykonanych robót.
Inżynier zleci niezależnej jednostce przeprowadzenie uzupełniających badań, gdy istnieją
jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy, koszty
tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub
poleci  wymianę  wadliwie  wykonanych  prac,  według  zasad  określonych  w  niniejszej
specyfikacji.  Inżynier  może uznać wadę za nie  mającą zasadniczego wpływu na istotę
robót.
Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inżyniera.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  należy  wykonać  trawniki  typu  parkowego.  Cena



wykonania trawników obejmuje:
– roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej odzyskowej,
rozścielenie ziemi urodzajnej odzyskowej, rozrzucenie kompostu,
– zakładanie trawników, dokonanie nasadzeń (drzewa, krzewy)
– pielęgnację trawników, podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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