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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
dla: 
 
Obiekt 
Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne wraz z niezbędną przebudową zjazdu oraz 
przesunięciem  słupa monitoringu miejskiego. 
 
Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie ścisłej ochrony zabytków zespołu staromiejskiego wszelkie 
wszystkie roboty ziemne muszą posiadać akceptację Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Toruniu i być przeprowadzone zgodnie i na warunkach określonych w decyzjach zawartych w projekcie 
budowlanym. 
 
Lokalizacja 
Toruń ul. Piernikarska nr dz. 53 i 54 
 
Zamawiający 
GMINA MIASTA TORUŃ 
 
Branża 
BUDOWLANA 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
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Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 
WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
01.00.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
01.02.01 ROBOTY ZIEMNE 
02.01.01 ROBOTY BETONOWE 
02.02.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI 
03.01.01 ROBOTY IZOLACYJNE Z MATERIAŁÓW BITUMICZNYCH 
STD 02.01.01 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM 
STD 04.03.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 
STD 04.04.01 OBRZEŻA - KRAWĘŹNIKI 
E 02.01.01 SIECI MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO 
 
DANE O ZAKRESIE I OBIEKCIE  
Fundamenty i ściany fundamentowe 
Zaprojektowano płytę betonową gr. 10cm. C-8/10 
Ściany żelbetowe silosów  
Projektuje się wykonanieściany silosów żelbetowycho ściankach gr. 10cm. wykonanych z betonu C–35 
Zbiorniki do gromadzenia odpadów komunalnych 
Projektuje się zamontowanie trzech zbiorników stalowych ocynkowanych o poj. 2x5m3 i 1x3m3. 
Izolacje 
Izolacje przeciwwilgociowe : 
- pionowa ścian żelbetowego silosa na zbiorniki stalowe – Abizol P+R 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny technicznych urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
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miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
1.4.17. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
1.4.18. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.19. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.20. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.21. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.22. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.23. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.24. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.25. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.26. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.4.27. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.4.28. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
obmiarów ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.29. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.30. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.31. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.32. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.33. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.34. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.35. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.36. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.38. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
inwestorskiego praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.39. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.40. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.41. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.42. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.43. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.44. Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
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stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.45. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5. 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, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 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 
doochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
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środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren 
budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
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: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
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 
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września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 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  
2.1. 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 z 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 nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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 różnych 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. 
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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 spełniał 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 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. 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), 
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. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
5.2.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniui wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.4. 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. 
5.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 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 JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. 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, 
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 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 ilośćśrodków 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 i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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 
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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. Badania 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 wykażąże 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: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, posiadają 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. 1 i które spełniają wymogi SST. 
 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny 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. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[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 [1]-[3], następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 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 i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
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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 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 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. 
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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. 
8.4.2. 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: 
 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 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 gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 



BIUROTECHNIKIBUDOWLANEJ ANNA WIESE-PATUŁA TORUŃ UL. FAMILIJNA 28 TEL. 601648289 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

TORUŃ UL. PIERNIKARSKA 

 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i prowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót jeśli będzie inny niż wykonany przez projektanta. 
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy 
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.). 
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229). 
15. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm). 
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
18.1. Rozporządzenia 
19. 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, poz. 1779). 
20. 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, poz. 1780). 
21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
23. 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, poz. 1126). 
24. 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, poz. 2072). 
25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 26. 198, poz. 2041). 
27. 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, poz. 2042 
27.1. Inne dokumenty i instrukcje 
28. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
29. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
30. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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B- 01.00.01 
45-111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych polegających na demontażu istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdu  z ul. Piernikarskiej z 
kostki brukowej, oraz demontażu słupa monitoringu miejskiego.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami), 
 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
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wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany", 
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
2.3. Rodzaje materiałów 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
2.3.2. Podstawowe materiały budowlane 
�� bale iglaste obrzynane klasy III grubości 50 mm, 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
2.5. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót rozbiórkowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.6. Warunki przechowywania i składowania 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty można wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego przez 
inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport składowanie materiałów 
Do transportu materiałów oraz transportu technologicznego stosowane będą niżej podane środki transportowe: 
 samochód samowyładowczy 5 t, 
Załadunek i wyładunek oraz transport materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni należy zgromadzić w 
jednym wskazanym miejscu przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Środki transportowe powinny być takie jak określono w specyfikacji. Stosowanie innych środków 
transportowych jest możliwe, o ile zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
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5.3. 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. Roboty rozbiórkowe i 
demontażowe wykonywać ręcznie lub za pomocą narzędzi pneumatycznym.  
5.4 Segregowanie i oczyszczenie materiału chodnikowego – kostki  i płyt granitowych. 
Przygotowanie elementów materiału chodnikowego należy rozpocząć od posegregowania pod względem rodzaju,  
wielkości, kształtu, odcienia ewentualnie uszkodzenia.  
Jakość posegregowanego kostki i płyt granitowych musi uzyskać akceptację Inżyniera potwierdzoną protokołem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno - organizacyjnym 
wykonania rozbiórek. Sprawdzeniu podlegają; 
1) Roboty rozbiórkowe 
�� zabezpieczeń rozbieranych elementów chodnika 
�� przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w trakcie prowadzenia rozbiórek, 
�� prawidłowości wykonanej segregacji i oczyszczenia elementów kostki i płyt granitowych 
�� prawidłowości zniszczenia odpadów po oczyszczeniu materiałów rozbiórkowych, 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe 
Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, 
pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót 
Odbiory wykonanych rozbiórek każdego etapu powinny być dokonane przez Inżyniera 
i potwierdzone wpisami do dziennika budowy. 
Przy odbiorze zakończonych robót muszą być dostarczone niżej wymienione dokumenty: 
�� dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami które wystąpiły w trakcie realizacji 
robót, 
�� dziennik budowy, 
�� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót, 
�� protokoły częściowych odbiorów elementów robót (wykonanych rozbiórek), 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczania i płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym 
w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 
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osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich 
potrzebnych materiałów , sprzętu pomocniczego jak również koszty: 
�� roboty przygotowawcze, pomiary, 
�� transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
�� układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
�� koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
�� sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
�� koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, 
�� utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 
�� czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
�� koszty składowania gruzu na wysypisku, 
�� koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień i pozwoleń, 
�� związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badanie przy 
odbiorze. 
PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
PN-85/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia podstawowych wielkości 
PN-85/B - 01011 Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i uzupełnień - 
MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r. 
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93). 
 
B- 01.02.01 
KOD CPV 45-111200-0 ROBOTY ZIEMNE RĘCZNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 
z wykonaniem robót ziemnych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 
zawierać: 
 rzuty i przekroje obiektów, 
 plan sytuacyjno-wysokościowy, 
 nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
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 sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
 wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
 szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
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 Rc 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 fundamentowe go 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. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami), 
 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
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 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Transport składowanie materiałów 
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). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Zalecenia ogólne 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
�� w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
�� w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
�� w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
�� w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych. 
�� naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
�� stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i 
śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
�� 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
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�� 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy 
zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej 
Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
 prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
 zgodność robót z projektem technicznym. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5. 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p.  
6.1. Wykopy wg B.02.01.01 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
�� zgodność wykonania robót z dokumentacją prawidłowość wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu 
rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
Sprawdzeniu zasypki podlega: 
�� stan wykopu przed zasypaniem 
�� materiały do zasypki 
�� grubość i równomierność warstw zasypki 
�� sposób i jakość zagęszczenia 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania 
dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczania i płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym 
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w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Przyjęte ceny robót obejmują: 
 wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi, 
 ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną, 
 montaż wszelkiego rodzaju wyposażenia, wynikającego ze sztuki budowlanej, konieczności prawidłowego 
funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż., 
 wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z technologii, 
zabezpieczenie materiałów przed działaniem agresywnych dla materiałów czynników występujących w 
przyrodzie, 
 wykonanie niezbędnych prób zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego, 
 wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami 
szczegółowymi prawa budowlanego efektu, 
 wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby 
 zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż, 
 inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i 
bezpiecznego działania całego systemu. 
 przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. 
Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancje kształtów i wymiarów. 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 
B- 02.01.01 
45262300-4 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 
z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
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„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R„G w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R„G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami), 
 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
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 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany", 
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
Składniki mieszanki betonowej 
Cement-wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
 dla betonu klasy C35 - klasa cementu 42,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest 
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-
6; 1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
- Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
- wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, 
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo 
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym 
i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 
normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- V3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej 
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i 
bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
. dla grysów granitowych - do 16%, 
. dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
- nasiąkliwość - do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm -14+19%, 
- do 0,50 mm - 33-48%, 
- do 1,00 mm-53+76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 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 wg normy PN-B-
06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
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przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy 
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
Woda zarobowa -wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 
Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 450 kg/m3 - dla betonu klas C35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5-H5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziamieniu kruszywa do 16 mm, 
- wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziamieniu 
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kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-
06250 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
2.4. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.5. Warunki przechowywania i składowania 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Transport składowanie materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
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przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze+15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie Rjest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowuj ąc 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 
robót za pomocą mat lub folii. 
Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznie. 
Stażowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
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45000000-7, pkt 6 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
 prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
 zgodność robót z projektem technicznym. 
Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 
lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 
niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodpomość na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
Rodzaj badania 
Metoda badania według 
Termin lub częstość badania 
Badania składników betonu 
1) Badanie cementu - czasu wiązania - stałość objętości - obecności grudek - wytrzymałości 
PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 
Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii j.w. 
2) Badanie kruszywa - składu ziarnowego - kształtu ziaren - zawartości pyłów - zawartości zanieczyszczeń - 
wilgotności 
PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6j.w. 
3) Badanie wody 
PN-B-32250 
Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia j.w. 
4) Badanie dodatków i domieszek 
PN-B-06240 i Aprobata Techniczna 
Badanie mieszanki betonowej 
Urabialność 
PN-B-06250Przy rozpoczęciu robót j.w. 
Konsystencja j.w. 
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą j.w. 
Zawartość powietrza j.w. 
Badanie betonu 
1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w. 
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu j.w. 
2) Wytrzymałość na ściskanie - badania nieniszczące 
PN-B-06261 PN-B-06262W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w. 
3) Nasiąkliwość 
PN-B-06250Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu j.w. 
4) Mrozoodpomość  j.w. 
5) Przepuszczalność wody j.w. 
Tolerancja wykonania 
Wymagania ogólne 
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, 
łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 
układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące. 
System odniesienia 
- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie 
z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
. Fundamenty (ławy-stopy) 
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- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: ±10 mm przy 
klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 
być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
Słupy i ściany 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie 
powinno być większe niż: 
± 20 mm przy L <, 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
±0,10 (L+500) przy L > 500 m. 
- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości 
h nie powinny być większe niż: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości Xniw stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 
przy klasie tolerancji N1, 
przy klasie tolerancji N2. 
Belki i płyty  
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: ± 10 mm 
przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie.powinno być większe niż: ± L/300 
lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: ±15 mm przy klasie 
tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie 
tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji 
N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 
powinno być większe niż: 
± 20 mm przy H, < 20 m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H, < 100 m, 
± 0,2 (K+200) przy H, > 100 m. 
. Przekroje 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru I, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: ± 0,04 l( 
lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
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± 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 I, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 ^ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: -10 mm przy 
klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Powierzchnie i krawędzie 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 
niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 :£ 10 mm przy klasie tolerancji N2: 
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 4 mm przy 
klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Otwory i wkładki  
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie 
tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania 
dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczania i płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym 
w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Przyjęte ceny robót obejmują: 
 wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi, 
 ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną, 
 montaż wszelkiego rodzaju wyposażenia, wynikającego ze sztuki budowlanej, konieczności prawidłowego 
funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż., 
 wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z technologii, 
zabezpieczenie materiałów przed działaniem agresywnych dla materiałów czynników występujących w 
przyrodzie, 
 wykonanie niezbędnych prób zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego, 
 wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami 
szczegółowymi prawa budowlanego efektu, 
 wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby 
 zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż, 
 inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i 
bezpiecznego działania całego systemu. 
 przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Materiały. 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
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PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i uzupełnień - 
MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r. 
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93). 
 
 
 
B- 02.02.01 
KOD CPV 45-262310-7 ZBROJENIE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
zbrojeniowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami), 
 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
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 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany", 
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
Stal zbrojeniowa 
Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku 
RB500W/BSt500S-O.gatunku 18G2. 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm 10 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 490 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
- wydłużenie (min) w % 20 
- zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
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- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
2.4. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót zbrojeniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.5. Warunki przechowywania i składowania 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Transport składowanie materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
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 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów 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. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla 
stali A-III. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d s 12 mm. Pręty o średnicy d > 
12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegająjednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji 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 i 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: 
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
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 tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, 
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przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
 prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
 zgodność robót z projektem technicznym. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania 
dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczania i płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym 
w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Przyjęte ceny robót obejmują: 
 wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi, 
 ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną, 
 montaż wszelkiego rodzaju wyposażenia, wynikającego ze sztuki budowlanej, konieczności prawidłowego 
funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż., 
 wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z technologii, 
zabezpieczenie materiałów przed działaniem agresywnych dla materiałów czynników występujących w 
przyrodzie, 
 wykonanie niezbędnych prób zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego, 
 wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami 
szczegółowymi prawa budowlanego efektu, 
 wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby 
 zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż, 
 inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i 
bezpiecznego działania całego systemu. 
 przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. Bl 4/91 ppz. 27 
2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i uzupełnień - 
MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r. 
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93). 
 
B- 06.01.01 
45320000-6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z ROZTWORÓW B ITUMICZNYCH  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych przeciwwilgociowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami), 
 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany", 
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
2.3. Rodzaje materiałów 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
2.3.2. Podstawowe materiały budowlane 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. Wymagania wg normy PN-
B-24625:1998: 
�� temperatura mięknienia 60-80°C, 
�� temperatura zapłonu 200°C, 
�� zawartość wody - nie więcej niż 0,5%, 
�� spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie 
warstwy papy nachyloną pod kątem 45°, 
�� zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
Roztwór asfaltowy do stosowania wyłącznie na zewnątrz obiektów jako grunt pod właściwą izolację 
wodochronną na podłożach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-wapiennych, z pap 
asfaltowych z wyługowanym częściowo asfaltem i/lub z pozostałościami posypki itp. oraz jako samodzielna 
powłoka przeciwwilgociowa na większości materiałach budowlanych. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
2.5. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych  wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów 
i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.6. Warunki przechowywania i składowania 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
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3.2. Wymagania szczegółowe 
Do transportu i montażu można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Transport składowanie materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach polskich. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Izolacje pionowe i poziome z roztworów asfaltowych 
Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna 
być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni 
izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na 
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Izolacje z emulsji bitumicznej 
Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych mogą być stosowane tylko do 
ochrony przeciwwilgociowej zewnętrznej fundamentów, ścian piwnic itp. Liczba nakładanych warstw mas 
asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie 
grubość tych warstw nie mniejsza niż 2mm. 
Izolacje powłokowe należy nakładać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowle lub jej 
części od wody lub od pary wodnej. 
Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 
być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym 
oraz różnej klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej i materiałów rolowych, jako równorzędnych 
zabezpieczeń. 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 
konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi 
przewodami lub elementami i izolacją. 
Izolacje wodochłonne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową reakcję, a 
mianowicie: 
o po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
o po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
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o w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C; 10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych na zimno; 15°C - 
dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 18°C -dla izolacji z żywic syntetycznych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
 prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
 zgodność robót z projektem technicznym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania 
dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczania i płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym 
w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Przyjęte ceny robót obejmują: 
 wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi, 
 ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną, 
 montaż wszelkiego rodzaju wyposażenia, wynikającego ze sztuki budowlanej, konieczności prawidłowego 
funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż., 
 wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z technologii, 
zabezpieczenie materiałów przed działaniem agresywnych dla materiałów czynników występujących w 
przyrodzie, 
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 wykonanie niezbędnych prób zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego, 
 wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami 
szczegółowymi prawa budowlanego efektu, 
 wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby 
 zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż, 
 inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i 
bezpiecznego działania całego systemu. 
 przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 
11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84. 
PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 
128. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i uzupełnień - 
MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r. 
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93). 
 
45421160-3 ŚLUSARKA  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dostarczenia i montażu elementów ślusarki  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
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2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami), 
 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany", 
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
2.3. Rodzaje materiałów 
Kształtowniki stalowe i blacha stalowa.  
Szczegóły ślusarki w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie materiały dostarczane jako wyroby 
gotowe z zaświadczeniami o jakości wyrobów. 
Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 
 być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
 odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 
 w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną zgodę 
inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki-
Budowlanej. 
Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki metalowej należy 
stosować spawy, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Materiały spawalnicze 
powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
2.5. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
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 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ślusarskich wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i 
wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.6. Warunki przechowywania i składowania 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Transport składowanie materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
Wymagania : 
Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 
 być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
 odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 
 w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną zgodę 
inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki-
Budowlanej. 
Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki metalowej należy 
stosować spawy, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Materiały spawalnicze 
powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
 prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
 zgodność robót z projektem technicznym. 
Odbiór elementów ślusarsko-kowalskich przed wbudowaniem 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące 
cechy: 
 wymiary elementów i ich części składowych, 
 wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
 prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz rozstaw 
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otworów na śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych, 
 wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
 oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 
 zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 
 zgodność z dokumentacją techniczną. 
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone: 
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
 dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
 zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
 inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Badania przy odbiorze robót 
Wymagane badania 
Do oceny wartości technicznej danego elementu ślusarsko-kowalskiego powinny być przedłożone wyniki badań: 
 materiałów użytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez 
producenta), 
 gotowego wyrobu, 
 prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów. 
Badanie materiałów 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
załączonych „Zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli 
jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
normami państwowymi. 
W przypadku gdy producent elementów przeprowadzał badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki 
tych badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej. 
Badanie gotowych elementów 
Badanie elementów (wyrobów) ślusarsko--kowalskich powinno co najmniej obejmować sprawdzenie: 
 wymiarów, 
 wykończenia powierzchni, 
 zabezpieczenia antykorozyjnego, 
 rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania 
dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało 
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wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczania i płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym 
w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich 
potrzebnych materiałów , sprzętu pomocniczego jak również koszty: 
�� roboty przygotowawcze, pomiary, 
�� transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
�� układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
�� koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
�� sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
�� koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, 
�� utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 
�� czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
�� koszty składowania gruzu na wysypisku, 
�� koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień i pozwoleń, 
�� związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Wymagania i badania. PN-71/H-97053 
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Ogólne wymagania i badania. 
Wymagania i badania uzupełniające. 
PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 
45262100-2 MONTAŻ I DEMONTA Ż RUSZTOWAŃ 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych i demontażowych rusztowań 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami), 
 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany", 
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
2.3. Rodzaje materiałów 
Rusztowania ramowe metalowe 
1) Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. 
2) Do wykonania rusztowań ramowych należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach mechanicznych; 
mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubości ścianki co najmniej 35 mm. W 
przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem należy poddać je przed zastosowaniem próbie 
spłaszczania przy położeniu szwu w płaszczyźnie nachylonej o 90° do kierunku spłaszczenia. 
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3) 3.Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
2.5. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót rusztowaniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.6. Warunki przechowywania i składowania 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Transport składowanie materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
Montaż rusztowań 
1) Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania. 
2) Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego uprzednio 
pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być ułożony 
pomost zabezpieczający. 
3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być zastosowane 
podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementów, a 
sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu danego rodzaju rusztowania. 
4) Wymagania dla podłoża i posadowienia rusztowań : nachylenie terenu nie może być większe niż 1%. 
5) Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu roboczego nie 
powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m, licząc od wierzchu 
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach konieczności dostosowania 
rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być odpowiednio 
niższa. 
6) Kotwienie i stężenia wykonuje się zgodnie z PN i instrukcją producenta. 
7) Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż: 
�� 15 mm — przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
�� 25 mm — przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m. 
8) Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
9) Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większa 
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niż ± 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdłuż osi poprzecznej rusztowania 
± 20 mm. 
10) Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w 
stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°. 
11) Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników transportowych oraz 
urządzeń piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentów. 
12) W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie 
powinno być zabezpieczone przed przesuwem. 
Demontaż rusztowania 
1) Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową zaakceptowaną przez 
kierownika budowy. 
2) Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i 
narzędzi z pomostów roboczych. 
3) Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na pomoście 
najwyżej położonym. 
4) Przy demontażu rusztowania zabrania zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy powinny być 
opuszczane w bezpieczny sposób. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno - organizacyjnym 
wykonania rozbiórek. Sprawdzeniu podlegają; 
Badania rusztowań ramowych 
a) Badania powinny obejmować: 
�� badania części składowych rusztować 
�� badania wszystkich zmontowanych rusztowań. 
b) Badanie zmontowanych rusztowań powinno być przeprowadzane na podstawie : 
�� kompletu dokumentacji, 
�� niezbędnych przyrządów pomiarowych. 
�� wyników badań gruntu, oporności i innych. 
c) Badania należy przeprowadzać w przewidziany w normie państwowej dotyczący rusztowań 
d) ramowych z rur stalowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem 
Nadzoru. 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót 
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Odbiory wykonanych rozbiórek każdego etapu powinny być dokonane przez Inżyniera 
i potwierdzone wpisami do dziennika budowy. 
Przy odbiorze zakończonych robót muszą być dostarczone niżej wymienione dokumenty: 
�� dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami które wystąpiły w trakcie realizacji 
robót, 
�� dziennik budowy, 
�� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót, 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczania i płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym 
w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich 
potrzebnych materiałów , sprzętu pomocniczego jak również koszty: 
�� roboty przygotowawcze, pomiary, 
�� transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
�� układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
�� koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
�� sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
�� koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, 
�� utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 
�� czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
�� koszty składowania gruzu na wysypisku, 
�� koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień i pozwoleń, 
�� związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub 
odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 
KOD 45233252-0 
Roboty w zakresie nawierzchni ulic i chodników z ko stki i płyt granitowych 
1. Część ogólna  
1.1. Zakres robót obj ętych ST 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres profilowania i zagęszczania podłoża są: 
∗ Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kostki granitowej 
∗ Wykonanie i podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm.  
∗ Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10cm pod nawierzchnie z kostki granitowej 
∗ Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej (granitowej) nieregularnej wys. 10cm lub płyty 
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granitowej wys. 7 cm. 
Robotami pomocniczymi przy profilowaniu i zagęszczaniu podłoża są: 
∗ Wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych 
∗ Montaż i demontaż elementów zabezpieczających obszar wykonywania robót 
1.2. Określenia podstawowe 
1.2.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana 
do 
szybkiego ruchu samochodowego. 
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych 
Pozostałe określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
„Wymagania ogólne” poz. 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano poz. 2.1 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki kamiennej: 
- podbudowa z kruszywa łamanego  10cm. 
- podsypka cementowo-piaskowa 4cm. 
- kostka kamienna nieregularna wys. 10cm 
- płyty granitowe gr. 7cm. 
2.2.1. Podsypka cementowo-piaskowa 
Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniająca wymagania dla gatunku 
1 wgPN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] iwody odmiany 1 odpowiadająca wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 
2.2.2. Kamienna kostka nieregularna 
2.2.2.1 . Klasyfikacja kostki kamiennej 
Kamienna kostka nieregularna wg PN-S-96026 [12] używana jest do budowy nawierzchni chodników i 
PlacówW zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki: 
− regularną, 
− rzędową, 
− nieregularną. 
W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I, 
II. 
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące wielkości (cm): 
− kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, 
− kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 
2.2.2.2 . Wymagania 
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane 
cechyfizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 
Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania i wytrzymałościowe I II według 
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż 160 120 PN-B-04110[3] 
2 Ścieralność na tarczy Boehmego,w centymetrach, nie więcej niż 0,2 0,4 PN-B-04111[4] 
3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niż 12 8 PN-B-04115[5] 
4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 
5 Odporność na zamrażanie nie bada się całkowita PN-B-04102 [2] 
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe 
krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), 
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natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). 
Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż 
pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości 
wymiaru wysokości kostki (a).Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży 
powierzchni górnej (czoła) kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 
2.2.2.3 . Kształt i wymiary kostki nieregularnej. 
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu.  
Kształt kostki nieregularnej 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być 
większe 
niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 
0,6cm. 
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 
Wyszczególnienie 
Wielkość(cm)Dopuszczalne odchyłki dla gatunku 5 6 8 10 1 2 3 
Wymiar a 5 6 8 10 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 
Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej (czoła),w cm, nie mniejszy niż - - - - 0,7 0,6 0,5 
Nierówności powierzchni górnej (czoła),w cm, nie większe niż - - - - ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 
Wypukłość powierzchni bocznej, w cm, nie większa niż - - - - 0,6 0,6 0,8 
Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni górnej (czoła), w stopniach, nie większe niż 
- - - - ± 6 ± 8 ±10 
2.2.3. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprz ętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” poz.3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.4.1. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kostek kamiennych 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną dowolnymi środkami transportu. 
Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna 
przekraczać 1m. 
4.2.2. Transport kruszywa i cementu 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi oraz składować je w warunkach 
zabezpieczających przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
Cement można przewozić dowolnymi środkami transportowymi oraz składować go w warunkach 
zabezpieczających przed wilgocią, rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 5. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania 
i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Profilowanie podłoża należy wykonać ręcznie. Ścięty grunt należy wywieźć z terenu budowy 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is= 1,00. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5] 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
5.5. Wykonanie podsypki 
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących rodzajów 
podsypki: 
∗ podsypka cementowo-żwirowa, 
∗ podsypka cementowo-piaskowa, 
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, lub ze wskazaniami 
InspektoraWymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej 
ST oraz z PNS-96026 [12]. 
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, 
powinienwynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie: R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
5.6. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej, gran itowej 
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5.6.1. Układanie kostki nieregularnej 
Kostkę można układać w różne desenie: 
− deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi 
drogi, 
− deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do 
osi drogi, 
− deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne strony na 
każdejpołowie jezdni, 
− deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 
Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. 
Przy 
różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie 
wymagaprzycinania kostek przy krawężnikach. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach 
powinnysię mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 
5.6.2. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej 
w 
odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub 
zmianasztywności podłoża. 
Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku 
jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości 
jezdni. Przy układaniu nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-żwirowej z zalaniem spoin 
zaprawącementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad 
szczelinamipodbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 
5.6.3. Warunki przyst ąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków 
ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać 
kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 
do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem 
o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej 
należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 
5.6.4. Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia 
spoin. Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy 
ubijać trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych 
części spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić 
od 1,5 do 2,0 cm. Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu 
od 0 do 4 mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin 
trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić 
do ubijania. 
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą 
kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. 
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o 
masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a 
następnie w kierunku poprzecznym. 
Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
należyubijać dwukrotnie. 
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do 
wymaganej niwelety. 
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego 
przekrojupoprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą 
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cementowo-piaskową. 
Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
5.6.5. Wypełnienie spoin 
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej 
napodsypce cementowo-żwirowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na 
podsypce żwirowej lub piaskowej. 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następującychwymagań: 
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą 
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową, 
polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 
wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w 
stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków 
atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można 
oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację 
nawierzchni można uznać za ukończoną. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 6. 
6.2. Badania wykonania koryta 
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
iwyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, 
co 100 m dla pozostałych dróg 
Specyfikacje Techniczne 
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600m2 Dodatkowe pomiary 
spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
6.2.2. Szeroko ść profilowanego podło ża - koryta 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równo ść profilowanego podło ża - koryta 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. 
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Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysoko ściowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad idróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podło ża - koryta 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN- 
64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłożapowinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Badania wykonania nawierzchni z kostki 
6.3.1 Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 
[8]. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 
tablicach 2, 3, 4. 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i 
wielkości. 
Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 
drogowych w liczbie: 
− do badania zwykłego: 40 sztuk, 
− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami 
normy,badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk 
niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. 
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię 
należyuznać za niezgodną z wymaganiami. 
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno 
ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, 
powinnyobejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednichmateriałów 
6.3.2. Badania w czasie robót 
6.3.2.1 . Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 
wymaganiami określonymi w p. 5.4. 
6.3.2.2 . Badanie prawidłowości układania kostki badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 
− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 
− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni 
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iokreślenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 
masie 25kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno 
być dostrzegane. 
6.3.2.3 . Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi 
w p.5.5.6. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 
każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości 
wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej - również przez sprawdzenie 
przyczepności zaprawy do kostki. 
6.3.2.4 . Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [18]. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1cm i -2 cm. 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm.Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.3.2.5 . Częstotliwość oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5. 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.3 powinny być naprawione przez Wykonawcę. Koszty napraw obciążają Wykonawcę. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotycz ące obmiaru Robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 7. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podłoża, wykonanej i 
odebranej podsypki oraz wykonanej nawierzchni z kostki granitowej. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są 
określone w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 8.2. 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. 
Cena wykonania korytowania i profilowania podłoża obejmuje 
∗ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
∗ korytowanie ręczne podłoża gruntowego 
∗ profilowanie dna koryta lub podłoża, 
∗ zagęszczenie, podłoża 
∗ utrzymanie koryta lub podłoża, 
∗ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania 1m2nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację nawierzchni, 
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1 Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
7. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
9. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
10. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
11. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
13. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
15. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
16. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
17. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 
18. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
19. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
 
STD 04.03.01 – Podbudowa z kruszywa naturalnego 
1 Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania warstwy podbudowy z 
kruszywa naturalnego 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
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robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
Wymagania Ogólne p.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2 Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich po podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Żwir do nawierzchni drogowych 
 
3 Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" 
pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Do wykonania robót należy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukośnie nastawionym 
lemieszem, inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt do zagęszczania koryta powinien być dostosowany do rodzaju gruntu zalegającego w podłożu. W 
zależności od powyższego należy stosować walce gładkie, wibracyjne, ogumione lub inny sprzęt zagęszczający 
pozwalający na uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Do nawilżania gruntu należy stosować beczkę 
wodną z ciśnieniowym systemem natrysku. 
 
4 Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
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 i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
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 Inżyniera, 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 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 
Wbudowanie mieszanki powinno odbywać się gdy podłoże jest suche i wolne od stojącej wody lub lodu. 
Minimalna temperatura powietrza powinna być wyższa od 3°C. Zabrania się układania podbudowy w czasie 
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opadów deszczu. Nie wolno rozpoczynać prac , gdy prognoza 7-dniowa wskazuje na możliwość wystąpienia 
przymrozków. 
Podłoże podbudowy stanowi czyste koryto z gruntu zagęszczonego i wyprofilowanego. 
Bezpośrednio przed układaniem podbudowy stabilizowanej cementem, koryto powinno być nawilżone i 
ewentualnie przywałowane. 
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, układanie warstwy 
powinno się odbywać w odniesieniu do systemów laserowych lub systemu linek prowadzących biegnących po 
obu stronach osi podłużnej warstwy ( i być może w osi ) ze szpilkami wysokościowymi rozbitymi co 15 m. 
Mieszanka po rozłożeniu musi być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie 
nawierzchni o przekroju daszkowym rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku rozpocząć 
od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. Zagęszczenie kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-
77/8931-12 . 
 
6 Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
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: 
o badanie dostaw materiałów, 
o sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
o kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
o kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
o ocenę estetyki wykonanych Robót. 
 
7 Obmiar robót 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 
7.2. Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
 
8 Odbiór robót 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 8. 
8.2. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 
takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2. Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w 
umowie. 
 
10. Zbiór norm i przepisów 
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PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamości biernej 
PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 
STD 04.04.01 – Krawężniki granitowe 
 
1 Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania ustawienia krawężników z 
granitu z obniżeniem krawężników przy przejsciach dla pieszych na szer. 1,5m. 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
Wymagania Ogólne p.1.4. 
Granitowe krawężniki - rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2 Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich po podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
2.2. Materiały użyte do wykonywania robót powinny być zgodne ze Specyfikacją Materiałową 
Materiałami stosowanymi są: 
 krawężniki granitowe o wym 15x30cm. 
 piasek na podsypkę i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3. Granitowe krawężniki  
2.3.1. Wymiary krawężników granitowych 
Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie granitowych krawężników 30x15cm. częściowo wcześniej 
zdemontowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników granitowe podano poniżej. 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników 
Dopuszczalna odchyłka, mm 
Rodzaj wymiaru 
Gatunek 1 
Gatunek 2 
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Szerokość u podstawy, cm±3 
Wysokość, cm±3 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników 
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
2.3.3. Składowanie 
Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i 
gatunków. 
Krawężniki należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1. 
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
2.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować ławy betonowe z betonu zwykłego klasy B 15 według PN-B-
06250. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" wg PN-B-
19701. 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i 
marek. 
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
2.6. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771-04 lub Aprobaty Technicznej. 
 
3 Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" 
pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4 Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
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 i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
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 Inżyniera, 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. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Betonowe obrzeża chodnikowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami 
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w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-8 8/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -przed rozpyleniem. 
5 Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. 
5.3. Podsypka (ława) 
Podłożem pod ustawienie obrzeża betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa, grubości warstwy 5 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawianie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Przy opasce bezpieczeństwa światło obrzeża wynosi 4 cm ponad poziom płytek; na zewnętrznym obramowaniu 
chodnika i ścieżki rowerowej wynosi 4 cm ponad poziom nawierzchni; na oddzieleniu chodnika i ścieżki - w 
poziomie płytek. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem średnio- lub gruboziarnistym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskowa, 
przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6 Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
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: 
o badanie dostaw materiałów, 
o sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
o kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
o kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
o ocenę estetyki wykonanych Robót. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 
2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzeży chodnikowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
 koryta podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami punktu 5.2., 
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 podłoża z podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z wymaganiami punktu 5.3., 
 ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami punktu 5.4., przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
 linii obrzeża w planie, które wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, powinno wykazywać całkowite wypełnione badanej spoiny na 
pełną głębokość. 
 
7 Obmiar robót 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 
7.2. Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
 
8 Odbiór robót 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 8. 
8.2. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 
takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2. Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w 
umowie. 
 
10. Zbiór norm i przepisów 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku 
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
10.2. Inne dokumenty 
BN-64/8845-02 10.2. Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 
E- 02.01.01 
45231400-9 SIECI I  MONITORINGU 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy  
zewnętrznych monitoringu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami), 
 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
2. MATERIAŁY  



BIUROTECHNIKIBUDOWLANEJ ANNA WIESE-PATUŁA TORUŃ UL. FAMILIJNA 28 TEL. 601648289 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

TORUŃ UL. PIERNIKARSKA 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany", 
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
2.3. Rodzaje materiałów 
2.3.1. Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
2.5. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.6. Warunki przechowywania i składowania 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
tj. 
 elektronarzędzia. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Transport składowanie materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Składowanie i transport materiałów musi zapewniać utrzymanie ich sprawności technicznej i przydatności do 
wbudowania a w szczególności ochronę przed korozją i uszkodzeniem mechanicznym. Materiały i urządzenia 
przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad 
kodeksu drogowego. Materiały i urządzenia wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 
przewróceniem i przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować 
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wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w 
szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zadania musi wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 
 samochód skrzyniowy, 
 samochód dostawczy. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy muszą być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Wymagania szczegółowe 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 
należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do 
reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3] 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy 
braku wody gruntowej i usuwisk: 
�� w gruntach bardzo spoistych 2: l, 
�� w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
�� w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l: l ,25, 
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�� w gruntach niespoistych l: 1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, 
a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca 10cm nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. 
Lawy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż l m 
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 3cm dla gruntów zwięzłych, + - 5 cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + - 5 cm. 
Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Odwodnienie wykopu na czas budowy 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, 
mogą występować trzy metody odwodnienia: 
�� powierzchniowa, 
�� drenażu poziomego, 
�� depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia 
lub żwiru grubości 15 cm 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca 50 m, skąd zostanie odpompowana 
poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe 
zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0.14 m. Igłofiltry 
wpłukiwać w grunt obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegle Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy 
przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki 
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Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m dla rur z PVC i PE. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; etap II - po próbie 
szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; etap III - zasyp wykopu 
gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań irozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ 
zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia 
powyższe wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka odeskowań 
i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 [25] dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0.90 dla niniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien wynosić 
0.85. 
Oświetlenie terenu 
Istniejący i projektowany kabel należy ułożyć na głębokości 0,7m. na 10cm. podsypce z piasku i przysypać go 
10cm. warstwą piasku. Następnie kabel należy przysypać 15cm. warstwą gruntu rodzimego i ułożyć folię 
kalandrowana koloru niebieskiego gat. 1 o grubości min. O,5mm.i szerokości minimum 20cm. Rów kablowy 
należy zasypać warstwami ubijając  poszczególne warstwy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
 prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
 zgodność robót z projektem technicznym. 
6.2. Wymagania szczegółowe 
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: 
o badanie dostaw materiałów, 
o sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
o kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
o kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
o ocenę estetyki wykonanych Robót. 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 
�� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
�� sprawdzenie materiałów 
�� sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
�� sprawdzenie trwałości połączeń 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Badania i pomiary po montażowe 
Po zakończeniu prac montażowych, Wykonawca musi przewidzieć kontrolę swoich instalacji na swój koszt przez 
odpowiednie służby do tego uprawnione. Kontrola instalacji będzie przeprowadzona przez Inżyniera w 
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obecności Wykonawcy. W momencie , kiedy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone, 
zawiadamia Inżyniera , aby ten wyznaczył osobę, która będzie obecna 
przy operacjach poprzedzających odbiór. Wykonawca musi w tym samym terminie przekazać instrukcje 
działania, dokumentację powykonawczą wraz z atestami i protokołami prób po montażowych. Wszystkie 
materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania 
dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Zakres sprawdzenia obejmie: 
a) zgodności wykonania z projektem, normami oraz kontrolę poprawności montażu, 
b) jakość połączeń i ciągłość żył, 
c) prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 
d) zgodność faz linii, 
e) urządzenia ochrony przetężeniowej i przepięciowej, 
f) kompletność wyposażenia i brak uszkodzeń opraw oświetleniowych, 
g) odpowiedni dobór zabezpieczeń, 
h) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład instalacji, 
i) oznakowanie kabli i przewodów wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset, 
j) natężenie oświetlenia, 
k) skuteczność działania ochrony przed dotykiem pośrednim. 
l) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
m) Celem odbioru jest napisanie protokołu w którym należy dokonać finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczania i płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym 
w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
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Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich 
potrzebnych materiałów , sprzętu pomocniczego jak również koszty: 
�� roboty przygotowawcze, pomiary, 
�� transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
�� układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
�� koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
�� sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
�� koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, 
�� utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 
�� czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
�� koszty składowania gruzu na wysypisku, 
�� koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień i pozwoleń, 
�� związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 
PN-76/E-05125 Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-86/E-05003/01-03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
łączeniowa i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 
PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. PN-C-89205 Rury z 
nieplastykowanego polichlorku winylu. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. PN-E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich - KOR-
3A. 
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Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane 
przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" -Poznań lub Kraków. 
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 
 


