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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 ścieżki edukacyjnej na miejskie składowisko odpadów. 
 
Lokalizacja 
Toruń ul. Kociewska 37-53 DZIAŁKA NR 15/4, 38/1, 41, 43/1, 43/2, 58, 59/5 63, 74/2, 75/7,  
obręb 40 
 
Zamawiający 
Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania spółka z o.o. w Toruniu  ul. Grudziądzka 159. 
 
Branża 
BUDOWLANA 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
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 
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budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) 
WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
01.02.01 ROBOTY ZIEMNE 
02.01.01 ROBOTY BETONOWE 
03.01.01 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
DANE O ZAKRESIE I OBIEKCIE:  
ELEMENTY WYPOSA ŻENIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ Z OPISEM 
KONSTRUKCJI 
 
1. Tablice edukacyjne szt. 10 
 
Stelaż 
 
Stelaż pod wymiary tablicy 135 x 100 cm. 
Stelaż drewniany z dachem jednospadowym wykonanym z ok. 2 do 4 desek szerokości 15 cm 
i grubości 2,5 cm. szerokości 50cm. zakończonych z dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 
cm.  Stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna iglastego. 
 
Słupy pionowe - „nogi” śr. 12-14 cm. Słupy poziome powinny być zamocowane metodą na 
wpust w słupach pionowych na głębokość min 8 cm. Słupy pionowe i poziome powinny być 
przefrezowane na głębokość 2 cm i szerokość 1 cm na całej długości mocowania tablic.  
 
Tylna część tablic zabudowana jednolitą wodoodporną płytą drewnianą. 
 
Do słupów zamocowane kotwy stalowe wykonane z ceownika zimnogiętego o wymiarach 60 
x 40 x 3 mm, długość kotw 90 cm, kotwy zamontowane do słupów za pomocą dwóch śrub 
zamkowych śr. 8mm. i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej 
części słupa. Kotwa w dolnej części posiada przyspawany element stalowy z płaskownika 
20x3mm. długości około 20cm, który uniemożliwi wyci ągnięcie tablicy ze stóp betonowych 
40X40X90cm. z C12/15.  
 
Tablice powinny zostać wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej, metodą wydruku 
wielkoformatowego z minimalnym okresem gwarancyjnym 3 lata na ekspozycjach 
zewnętrznych (plenerowych). Całość dodatkowo zabezpieczona laminatem chroniącym 
wydruki przed uszkodzeniami  typu: UV, śnieg, mróz itd. (wymagana certyfikacja laminatu).  
Elementy muszą być zaimpregnowane np. środkiem impregnującym Altax gwarantującym 
przynajmniej 5 letnią gwarancję z kolorem brązowym. 
 
Zawartość merytoryczna tablic 
 
Wymagania ogólne: 
 
1. Wykonawca opracuje zawartość merytoryczną tablic na ścieżkę ekologiczną - tekst (in-

formacje, ciekawostki, porady) + grafikę (zdjęcia, schematy, ilustracje, mapy) w oparciu o 
materiały własne i przekazane przez Zamawiającego. 

2. Ostateczne tytuły tablic zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie ich wykonania. 
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3. Wymagane jest aby treści były pozbawione błędów merytorycznych i napisane na wyso-
kim poziomie w oparciu o wiedzę przyrodniczo-ekologiczną.  

4. Projekty tablic Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 
5. Każda tablica musi zawierać napis Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. Cen-

trum Edukacji EcoKid, dane teleadresowe: 87-100 Toruń, ul. Kociewska 47/53, 
www.mpo.torun.pl, logo CEE MPO EcoKid, logo NSS, emblemat UE, herb WK-P, infor-
mację o współfinansowaniu ze środków EFRR zgodnie z wytycznymi określonymi dla be-
neficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, Wersja 
IV Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z dnia 
15 stycznia 2014 roku, dostępny na stronie: 
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-
pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zawartość merytoryczną tablic na  płycie CD (w 
pliku zamkniętym jpg), umożliwiając wykorzystanie przez Zamawiającego ich zawartości 
w całości  (grafika, treści) na potrzeby prowadzonej działalności edukacyjnej. 

7. Wszystkie fotografie, teksty oraz pozostałe elementy graficzne umieszczone na  tablicach 
oraz w konstrukcjach muszą być rzetelnie udokumentowane pod względem ich 
pochodzenia. Zamawiający wymaga wskazania szczegółowego źródła pochodzenia np. 
autora oraz charakteru ich nabycia (umowa licencyjna z określeniem pola eksploatacji, bez 
wglądu do strony finansowej), celem weryfikacji. Produkt nabyty przez Zamawiającego 
ma być pozbawiony wad prawnych i wolny od roszczeń osób trzecich.  

 
Specyfikacja tematyczna poszczególnych tablic: 
 
Tablica Nr 1: PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK)  – opisująca rodzaje odpadów oraz zasady ich przyjmowania 
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kociewskiej 
37 (treść, rysunki, schematy wg informacji zawartych w Regulaminie PSZOK na stronie 
www.mpo.torun). 
 
Tablica Nr 2: ELEKTROCIEPŁOWNIA – przedstawiająca działalność Elektrociepłowni 
Biogaz Inwestor Sp. z o. o. polegającej na produkcji energii elektrycznej i ciepła z utylizacji 
gazu składowiskowego, Podstawowe informacje o kogeneracji, zalety i korzyści wynikające z 
wykorzystania biogazu jako źródła czystej energii. 
Schemat technologiczny systemu pozyskiwania i energetycznego wykorzystania gazu 
składowiskowego (ilustracja poszczególnych etapów:  studnie biogazowe, filtry; agregaty 
prądotwórcze, wymiennikowy węzeł cieplny w zabudowie kontenerowej, węzeł ciepłowniczy 
i stacja transformatorowa, efekt w postaci energii elektrycznej i cieplnej  (na potrzeby własne 
i odprowadzanej do miejskiej  sieci ciepłowniczej  i sieci energetycznej). 
 
Tablica Nr 3: STACJA PRZEŁADUNKOWA ODPADÓW  –  przedstawiająca stację 
przeładunkową odpadów w Toruniu dla Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Bydgoszczy. 
Elementy stacji przeładunkowej odpadów w Toruniu przedstawione za pomocą zdjęć lub 
rysunków: 
- system przejęcia odpadów, z wagą, portiernią i halą wyładunkową, 
- system załadunku odpadów do pras, przenośnik odpadów, 
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- system prasowania odpadów w kontenerach (prasy, urządzenia do przestawiania 
kontenerów). 
Podstawowe informacje na temat Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego (fotografia). 
Zasięg spalarni (Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, 
Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko i Sicienko, Toruń i gminy Lubicz, Łubianka, Łysomice, 
Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Czernikowo, Obrowo , gmina powiatu nakielskiego – 
Mrocza). 
Zalety i korzyści budowy spalarni, np. redukcja ilości składowanych odpadów, ograniczenie 
efektu cieplarnianego, wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej. 
 
Tablica Nr 4: DZIAŁALNO ŚĆ MPO SP. Z O.O. W TORUNIU – przedstawiająca 
działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, zadania Spółki, 
obszar działania oraz zakres świadczonych usług. 
Informacje o Spółce (fotografie przedstawiające: budynek MPO Sp. z o.o., pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów surowcowych zlokalizowane na osiedlu domów 
wielorodzinnych, śmieciarka). 
Mapa terenu działania Spółki z zaznaczeniem gmin na terenie których Spółka prowadzi 
usługi: Toruń, Zławieś Wielka, Obrowo, Wielka Nieszawka, Lubicz, Łysomice. 
Zakres świadczonych usług: 
- wywóz odpadów komunalnych, 
- selektywna zbiórka odpadów, 
- letnie i zimowe oczyszczanie dróg ,ulic i placów, 
- profesjonalne niszczenie dokumentów, 
- obsługa imprez plenerowych, 
- usługi transportowe, 
- profesjonalne niszczenie dokumentów, 
- pochówek zwierząt domowych na cmentarzu „Tęczowy las”, 
- edukacja ekologiczna. 
 
Tablica Nr 5: ODPADY - ŚMIECI CZY SUROWCE?  –  przedstawiająca drogę odpadów 
od selektywną zbiórki  w gospodarstwach domowych, poprzez odbiór odpadów, sortowanie w 
sortowni, odzysk, po recykling. 
Rodzaje  i procentowy skład odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 
Bogactwo tkwiące w posortowanych odpadach, rodzaje surowców naturalnych 
wykorzystywanych do produkcji opakowań (papierowych: drewno, plastikowych: ropa 
naftowa, gaz ziemny, węgiel, puszek stalowych i aluminiowych: ruda żelaza, boksyt) i ich 
oszczędność poprzez prowadzenie segregacji i recyklingu. Jak segregować i dlaczego? 
 
Tablica Nr 6: SKŁADOWISKO ODPADÓW  – przedstawiająca metodę utylizacji odpadów 
poprzez składowanie, budowę nowoczesnego składowiska odpadów (przekrój poprzeczny), 
charakterystykę składowiska, czas rozkładu zdeponowanych odpadów na przykładzie 
wybranych odpadów. 
Schemat budowy składowiska: przekrój poprzeczny składowiska - warstwowe ułożenie 
odpadów wraz z posypką ze żwiru lub piasku, geowłóknina, folia uszczelniająca – 
geomembrana, warstwa drenażowa, instalacja do odprowadzania odcieków do 
podczyszczalni, kontenerowa oczyszczalnia odcieków z systemem odwróconej osmozy, rów 
opaskowy, kompaktor.  
Czas rozkładu wybranych odpadów czyli ile czasu potrzebują odpady, aby ulec rozkładowi? 
na przykładzie niektórych odpadów np. - opony, odpady organiczne, torebka plastikowa, 
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niedopałek papierosa, puszka stalowa, puszka aluminiowa, gazeta, pielucha, szklane słoiki i 
butelki, karton po mleku, guma do żucia. 
 
Tabela Nr 7: PRZETWARZANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH  –  przedstawiająca 
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów organicznych w kompostowni komorowej 
w technologii MUT, kompostowni polowej, instalacji do biologicznego przetwarzania 
(stabilizacji) odpadów organicznych w technologii Biodegma oraz produkty końcowe 
prowadzonych działań i ich przeznaczenie. 
Działania prowadzone przez MPO Sp. z o.o. Toruniu zmierzające do ograniczenia ilości 
odpadów organicznych kierowanych na składowisko. 
 
Tabela Nr 8: BIOGAZ WYSYPISKOWY – przedstawiająca instalację pozysku biogazu 
składowiskowego z zamkniętego Miejskiego Składowiska Odpadów (MSO) ze studniami 
biogazowymi wraz z przyłączami i modułami pompująco-regulującymi. 
Schemat przedstawiający przemianę materii organicznej podczas fermentacji beztlenowej – 
fazy: hydroliza, faza kwaśna, faza octowa, faza metanowa. 
Korzyści środowiskowe z pozyskania biogazu: 

� obniżenie ilości zużywanego paliwa,  
� zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i metanu do atmosfery, 
� niskie straty przesyłowe ze względu na położenie względem zaopatrywanego w ener-

gię obiektu, 
� ograniczenie zużycia energii konwencjonalnej. 

 
Tabela Nr 9: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW  –  przedstawiająca system 
selektywnej zbiorki odpadów surowcowych „u źródła” w systemie pojemnikowym i w 
systemie workowym  w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej z podziałem na odpady 
suche(papier, tworzywo sztuczne, metal); szkło i odpady organiczne oraz selektywną zbiórkę 
odpadów problemowych: niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych i 
rozbiórkowych. 
Korzyści ekologiczne wynikające z selektywnej zbiórki odpadów. 
 
Tablica Nr 10: ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOM UNALNYCH W 
TORUNIU  – przedstawiająca Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, 
pełniący rolę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
Schemat zawierający główne elementy infrastruktury ZUOK wraz z ich opisem w postaci 
legendy:  

� Składowisko Odpadów Komunalnych, 
� Kontenerowa oczyszczalnia odcieków ze składowiska z technologią odwróconej 

osmozy, 
� Kontenerowa stacja odzysku biogazu, 
� Sortownia odpadów surowcowych, 
� Kompostownia komorowa odpadów organicznych: kuchennych i zielonych w techno-

logii MUT, 
� Kompostownia polowa odpadów zielonych, 
� Instalacja do biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów w technologii Bio-

degma,  
� Zakład demontażu i przerobu odpadów wielkogabarytowych, 
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� Zakład przerobu odpadów budowlanych. 
 

 

 
2. GRY  TERENOWE SZT. 2 
 
Wymagania ogólne: 
 
1. Wykonawca: 

a) opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym zasady oraz zawartość merytoryczną gier na 
temat gospodarki odpadami. 

      b) przedstawi projekt gier Zamawiającemu do akceptacji. 
2. Każda gra musi zawierać napis Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. Cen-

trum Edukacji EcoKid, dane teleadresowe: 87-100 Toruń, ul. Kociewska 47/53, 
www.mpo.torun.pl, logo CEE MPO EcoKid, logo NSS, emblemat UE, herb WK-P, infor-
mację o współfinansowaniu ze środków EFRR zgodnie z wytycznymi określonymi dla be-
neficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, Wersja 
IV Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z dnia 
15 stycznia 2014 roku, dostępny na stronie: 
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-
pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html. 

 
GRA TERENOWA 1 : na temat segregowania odpadów 
Konstrukcja w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, prostym wykonanym z desek o 
grubości 2,5 cm, obsadzona na słupach toczonych minimum  12 cm średnicy i 3 m długości. 
Wewnątrz powinno być 9 obracanych sześcianów, wielkości minimum ok. 23 cm, z 
zabezpieczeniem na brzegach, celem uniknięcia skaleczenia itd. Do słupów zamocowane 
kotwy stalowe wykonane z ceownika zimnogiętego o wymiarach 60 x 40 x 3 mm, długość 
kotw 90 cm, kotwy zamontowane do słupów za pomocą dwóch śrub zamkowych śr. 8mm. i 
wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części słupa. Kotwa w 
dolnej części posiada przyspawany element stalowy z płaskownika 20x3mm. długości około 
20cm, który uniemożliwi wyci ągnięcie tablicy ze stóp betonowych 40X40X90cm. z C12/15.  
Przy grze projektuje się ławkę z bali o średnicy 25-30cm. i siedziska o gr. 10cm. stanowiąca 
integralną część gry wraz z oparciem. Wielkość całej gry około 200 cm x 150 cm.  
 

GRA TERENOWA 2 : na temat czasu rozkładu odpadów zdeponowanych na 
składowisku  
Konstrukcja w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, prostym wykonanym z desek o 
grubości 2,5 cm, obsadzona na słupach toczonych minimum  12 cm średnicy i 3 m długości. 
Wewnątrz powinno być 9 obracanych tabliczek (dwustronne), wielkości minimum ok. 15-18 
cm, z zabezpieczeniem na brzegach, celem uniknięcia skaleczenia itd. Do słupów 
zamocowane kotwy stalowe wykonane z ceownika zimnogiętego o wymiarach 60 x 40 x 3 
mm, długość kotw 90 cm, kotwy zamontowane są do słupów za pomocą dwóch śrub 
zamkowych śr. 8mm. i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej 
części słupa. Kotwa w dolnej części posiada przyspawany element stalowy z płaskownika 
20x3mm. długości około 20cm, który uniemożliwi wyci ągnięcie tablicy ze stóp betonowych 
40X40X90cm. z C12/15.  
Przy grze ławka stanowiąca integralną część gry wraz z oparciem.  
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Wielkość całej gry około 200 cm x 150 cm.  
 
3. BARIERKI szt. 12 
 
Barierki projektuje się w konstrukcji drewnianej. Słupy są z drewna toczonego o średnicy 
10cm., poręcze i rygle wykonane z żerdzi o szer. 10cm. Do słupków zamocowane kotwy 
stalowe wykonane z ceownika zimnogiętego o wymiarach 60 x 40 x 3 mm, długość kotw 90 
cm. Kotwy zamontowane są do słupów za pomocą dwóch śrub zamkowych śr. 8mm. i 
wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części słupa. Kotwa w 
dolnej części posiada przyspawany element stalowy z płaskownika 20x3mm. długości około 
20cm, który uniemożliwi wyci ągnięcie tablicy ze stóp betonowych 40X40X90cm. z C12/15.  
 
Dodatkowo elementem stanowiącym całość zamówienia stanowią tablice poglądowe dla 

salki dydaktycznej. 

 

ELEMENTY WYPOSA ŻENIA SALKI DYDAKTYCZNEJ 
 
1. Tablice poglądowe szt. 5 
 
Wymagania ogólne: 
 
Tablice powinny zostać wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej, metodą wydruku 
wielkoformatowego z minimalnym okresem gwarancyjnym 3 lata. 
 
1. Wykonawca wykona 5 tablic poglądowych przedstawiających wybrane zagadnienia z za-

kresu gospodarki odpadami.  
2. Wykonawca opracuje zawartość merytoryczną tablic - tekst (informacje, ciekawostki, po-

rady) + grafikę (zdjęcia, schematy, ilustracje, mapy) w oparciu o materiały własne.  
3. Wykonawca: 

a) przygotuje teksty tablic; 
b) zamieści na tablicach teksty, zdjęcia, schematy, ilustracje; 
c) przygotuje projekty graficzne ; 
d) przedstawi skład całości; 
e) dokona korekty technicznej; 
f) przedstawi Zamawiającemu gotowe tablice do akceptacji. 

4. Ostateczne tytuły tablic zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie ich wykonania. 
5. Wymagane jest aby treści były pozbawione błędów merytorycznych i napisane na wyso-

kim poziomie w oparciu o wiedzę przyrodniczo-ekologiczną.  
6. Każda tablica musi zawierać napis Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

Centrum Edukacji Ekologicznej  EcoKid, logo CEE MPO EcoKid, logo NSS, emblemat 
UE, herb WK-P, informację o współfinansowaniu ze środków EFRR zgodnie z wytycz-
nymi określonymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ra-
mach RPO WK-P, Wersja IV Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Nr 2/44/14 z dnia 15 stycznia 2014 roku, dostępny na stronie: 
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-
pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zawartość merytoryczną tablic na  płycie CD (w 
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pliku zamkniętym jpg), umożliwiając wykorzystanie przez Zamawiającego ich zawartości 
w całości  (grafika, treści) na potrzeby prowadzonej działalności edukacyjnej. 

7. Wszystkie fotografie, teksty oraz pozostałe elementy graficzne umieszczone na  tablicach 
oraz w konstrukcjach muszą być rzetelnie udokumentowane pod względem ich 
pochodzenia. Zamawiający wymaga wskazania szczegółowego źródła pochodzenia np. 
autora oraz charakteru ich nabycia (umowa licencyjna z określeniem pola eksploatacji, bez 
wglądu do strony finansowej), celem weryfikacji. Produkt nabyty przez Zamawiającego 
ma być pozbawiony wad prawnych i wolny od roszczeń osób trzecich.  

 
Parametry techniczne tablic: 
- tablice do ekspozycji wewnątrz, 
- układ pionowy, 
- format 1000 mm x 650 mm, 
- kolorystyka 4+0  
- płyta PCV o grubości max 5 mm,  
- ramka drewniana pokryta lakierobejcą o szer. 2 cm wraz z zawieszką. 
 
Specyfikacja tematyczna poszczególnych tablic: 
 
Tablica Nr 1: Ekologiczne zakupy – zawierająca informacje na temat rodzajów i roli 
opakowań, problemu dokonywania niewłaściwych zakupów, zasad jakimi powinien kierować 
się mądry konsument, znaków najczęściej umieszczanych na opakowaniach, zasady 3 R w  
życiu codziennym. 
 
Tablica Nr 2: Segregacja odpadów  – zawierająca informacje, w jaki sposób segregować 
odpady surowcowe (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady organiczne) w 
systemie pojemnikowym i workowym, kolorów pojemników, zasad właściwej segregacji i 
korzyści z niej wynikających. 
Wtórna segregacja na linii sortowniczej w Sortowni Odpadów Komunalnych- schemat. 
 
Tablica Nr 3: Recykling – przedstawiająca odzysk i recykling odpadów, rodzaje recyklingu, 
etapy recyklingu na podstawie wybranego opakowania ze szkła, papieru, plastiku, metalu ( od 
segregacji u „źródła po  gotowy produkt), zalety recyklingu. 
 
Tablica nr 4: Porady dotyczące odpadów i segregacji – treść w myśl haseł: pomyśl zanim 
kupisz, pomyśl zanim wyrzucisz, przygotuj produkt do ponownego przetwarzanie 
(recyklingu),stosuj segregację odpadów już we własnym domu, namów do podobnych działań 
swoją rodzinę, bądź świadomym konsumentem, co zrobić z górą papieru? 
 
Tablica Nr 5: Baterie - zbiórka – jak należy postępować ze zużytymi bateriami - systemy 
zbiórki, skład baterii (trujące związki chemiczne!), obieg zużytych baterii od miejsca zbiórki 
baterii do pozyskania z niej surowców, skutki niewłaściwej utylizacji. 
 
Utwardzenie i wyrównanie terenu, oznakowanie poziome na asfalcie wykonane zostanie 
przez Inwestora we własnym zakresie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i 
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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 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. 
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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. 
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. 
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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. 
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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, 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 
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zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie 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 
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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 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 
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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. 
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 
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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 wytyczeniu i 
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: 
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• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie 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 
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przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. 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 wykażą że 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 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ 
W  TORUNU  UL. KOCIEWSKA 37-53  

 

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

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 wmaganiom 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, 
• 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 
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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 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 
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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. 
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. 
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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, 
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• 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 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 
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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. 
 
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, 
• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
• wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
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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 
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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.), 
• 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: 
0 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
0 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
0 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
0 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. 
0 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
0 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
Tolerancje wykonywania wykopów 
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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 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0 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: 
0 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: 
0 stan wykopu przed zasypaniem 
0 materiały do zasypki 
0 grubość i równomierność warstw zasypki 
0 sposób i jakość zagęszczenia 
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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, 
• 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 
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• 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 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych 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 „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. 
Nasiąkliwość 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 
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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 
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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. 
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, 
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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 
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%. 
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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 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. 
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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 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 
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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 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 
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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 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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 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 
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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. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
Rodzaj badania 
Metoda badania według 
Termin lub częstość badania 
Badania składników betonu 
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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 1097-6 j.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-06250 Przy 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-06262 W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w. 
3) Nasiąkliwość 
PN-B-06250 Po 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. 
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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) 
- 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 Xni w 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, 
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±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, 
± 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 
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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. 
 
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 
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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. 
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 
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1990 r. 
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu  
 
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. 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 
Kształtowniki stalowe.  
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: 
• 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. 
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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, 
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• prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, 
śrub itp.) oraz rozstaw 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: 
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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. 
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty 
użytych wszystkich potrzebnych materiałów , sprzętu pomocniczego jak również koszty: 
0 roboty przygotowawcze, pomiary, 
0 transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
0 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
0 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
0 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
0 koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych 
przez wykonawców, 
0 utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 
0 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
0 koszty składowania gruzu na wysypisku, 
0 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych 
uzgodnień i pozwoleń, 
0 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 
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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. 
 
B- 03.01.01 
KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych konstrukcji drewnianych 
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 obj ętych 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 dotycz ące 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 
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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 dotycz ące 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  
Drewno  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 
Instrukcja Techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach kosztorysowych stosuje się drewno klasy K27 i 
drewno klasy K33. według następujących norm państwowych: 
0 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
0 PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
2.3.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) 
podaje poniższa 
Zestawienie: 
Klasy drewna 
Lp. 
Oznaczenie: K27, K33 
1 
Zginanie: 27, 33 
2 
Rozciąganie wzdłuż włókien: 0,75; 0,75 
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3 
Ściskanie wzdłuż włókien: 20, 24 
4 
Ściskanie w poprzek włókien: 7 
5 
Ścinanie wzdłuż włókien: 3 
6 
Ścinanie w poprzek włókien: 1,5 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady: K33, K27 
Sęki w strefie marginalnej: do ¼, 1/4 do ½ 
Sęki na całym przekroju: do ¼, do 1/3 
Skręt włókien:do 1%, do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie b) czołowe 
1/3 1/1 ;1/2 1/1 
Zgnilizna: niedopuszczalna 
Szkodniki owadzie: niedopuszczalne 
Szerokość słojów: 4 mm, 6 mm 
Oblina:  dopuszczalna  
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna 
2.3.2. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić 
nie więcej niż: 
0 dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
0 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 
2.3.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
0 w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
0 w szerokości: do +3 mm lub do -lmm 
0 w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
* dla łat o grubości do 50 mm: 
0 w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
0 w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
* dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
0 w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
0 w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3 mm i -2 mm. 
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e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i -2 mm. 
2.4. Łączniki 
2.4.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.4.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.4.3. Nakrętki: Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-
82151. 
2.4.4. Podkładki pod śruby Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.4.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z 
łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-
85/M-82505 
2.4.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 
stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
0 Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
0 Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
0 Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.5.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.5.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 
2.6. Badania na budowie Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej 
wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 
wpisem do dziennika budowy. 
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 budow ę 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, 
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• 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. 
2.6. 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 dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 3  
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. 
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone ręcznie, przy użyciu narzędzi ręcznych. 
• piony murarskie stalowe małe, średnicy 20 mm i długości 250 mm, 
• łata murarska sosnowa o długości 1,5 m i przekroju 28x66 mm służąca do 
sprawdzenia równości krawędzi i płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomnicy, 
• deska sosnowa o długości 5,0 m i przekroju 40x200 mm do wyznaczania i 
sprawdzania płaszczyzn poziomych przy użyciu poziomnicy, 
• poziomnica uniwersalna, 
• siekiera ciesielska stalowa nasadzona na stylisko z twardego drewna, 
• piły poprzeczne i kabłąkowe, 
• dłuta i świdry różnego rodzaju, 
• łapy ciesielskie, 
• piły tarczowe z napędem elektrycznym umocowane do stołu, 
• piły poprzeczne łańcuszkowe, 
• strugi elektryczne, 
• wiertarki, dłutownice, 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące 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 
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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. 
Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 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 dotycz ące 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. 
Wymagania ogólne  
Montaż konstrukcji szkieletu nośnego budynków należy wykonać zachowując osiowy 
rozstaw poszczególnych elementów i ich przekroje, taki/takie jak w rozebranej 
konstrukcji. Należy w tym celu jako projektu zastosować wcześniej (przed 
rozebraniem konstrukcji) wykonaną szczegółową inwentaryzację (rozstaw osiowy, 
przekroje, połączenia). 
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu konstrukcji drewnianej ścian, stropu 
oraz dachu wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu technicznego 
montażu. Projekt powinien zawierać: 
• założenia organizacyjne wykonania montażu (odtworzenia) konstrukcji 
drewnianych, 
• harmonogram realizacji wykonania i montażu konstrukcji drewnianych, 
• zabezpieczenia bhp w trakcie montażu oraz na placu budowy, 
Projekt po uzyskaniu potrzebnych uzgodnień powinien być zatwierdzony przez 
Inżyniera. Roboty należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym 
montażu, dokumentacją projektową (zatwierdzoną szczegółową inwentaryzacją 
budowlano -konstrukcyjną budynków kaplic), obowiązującymi w tym zakresie 
normami i normatywami jak również zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Robót montażowych nie należy prowadzić w czasie trwania opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru. 
Impregnacja grzybo i owadobójcza oraz ogniochronna  
Drewno przeznaczone do odgrzybiania i likwidacji owadów technicznych szkodników 
drewna po uprzednim starannym oczyszczeniu z utworów grzyba i gniazd owadów 
należy przesuszyć do stanu powietrzno suchego (18% wilgotności). Roboty 
impregnacyjne powinny być wykonywane na specjalnie wyodrębnionym terenie, który 
powinien być wyposażony w wanny do impregnacji drewna, kotły lub beczki do 
podgrzewania impregnatów, magazyn do przechowywania impregnatów, dopływ 
wody, zapas paliwa służącego do podgrzania impregnatów, sprzęt przeciwpożarowy 
(gaśnice, skrzynki z piaskiem, bosaki, hydranty oraz niezbędne narzędzia. 
Odgrzybienie drewna pochodzącego z rozbiórki kaplic należy przeprowadzić metodą 
kąpieli gorąco - zimnej polegającej na moczeniu drewna w gorącym impregnacie a 
następnie w zimnym. Roztwór do kąpieli należy sporządzić zgodnie z recepturą i 
zaleceniami producenta. Do pierwszej kąpieli należy roztwór podgrzać do 
temperatury około 60°C i w tej temperaturze moczyć elementy drewniane 2 godziny 
(o ile producent preparatów grzybobójczych nie zalecił inaczej). Następnie należy 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ 
W  TORUNU  UL. KOCIEWSKA 37-53  

 

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

przenieść drewno do przygotowanej kąpieli z zimnego roztworu preparatów. Faza 
kąpieli zimnej powinna trwać również około dwóch godzin. Przeprowadzając 
odgrzybianie elementów drewnianych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 
producenta. Po wykonanej impregnacji drewno należy wysuszyć do stanu powietrzno 
suchego. Do wykonania impregnacji ogniochronnej można wybrać inną metodę - na 
przykład opryskiwanie preparatami ogniochronnymi za pomocą opryskiwaczy 
pneumatycznych. Opryskiwać dokładnie całą powierzchnię drewna należy co 
najmniej dwukrotnie. Do naprawy, uzupełnień i montażu można przystąpić gdy 
drewno uzyska wilgotność stanu powietrzno suchego (co najmniej 18%). 
Roboty odgrzybieniowe powinni wykonywać robotnicy specjalnie przeszkoleni i 
obeznani z trującymi właściwościami preparatów oraz przepisami bhp, których 
rygorystycznie należy przestrzegać przez cały czas styczności z preparatami. 
Podstawowymi środkami ochrony osobistej robotników są: odzież ochronna, buty 
gumowe, rękawice brezentowe lub skórzane, fartuchy brezentowe oraz okulary i 
maski ochronne. 
Wszystkie preparaty biobójcze i ogniochronne powinny być zaksięgowane w książce 
magazynowej. Kontrolę robót odgrzybieniowych przeprowadzać należy na bieżąco w 
trakcie wykonywania robót, każdorazowo przy zakończeniu pewnego etapu robót 
oraz przy odbiorze ostatecznym. 
Wszelkie szczegóły dotyczące wykonywania robót należy notować w dzienniku 
budowy wpisując je w oddzielnych pozycjach niż roboty budowlano - montażowe. 
Czynności technologiczne: 
• posegregowanie drewna konstrukcyjnego pochodzącego z rozbiórki oraz jego 
przygotowanie do wykonania impregnacji metodą kąpieli, 
• przygotowanie preparatów do impregnacji biobójczej, ogniochronnej oraz 
przeciwwilgociowej metodą kąpieli, 
• wykonanie impregnacji biobójczej, ogniochronnej i przeciwwilgociowej drewna 
metodą kąpieli, 
Tablice edukacyjne  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 
desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 
mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
0 w długości elementu do 20 mm 
0 w odległości między węzłami do 5 mm 
0 w wysokości do 10 mm 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6  
6.2. Kontrola jako ści wykonanych robót  
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
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materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
• zgodność robót z projektem technicznym. 
Wykonane roboty powinny odpowiadać „Warunkom technicznym wykonywania i 
odbioru robót budowlano - montażowych" , wymaganiom podanym w specyfikacji 
oraz dokumentacji projektowej. 
Sprawdzeniu podlegaj ą prawidłowo ści i jako ść wykonania:  
Roboty impregnacyjne, montażowe konstrukcji drewnianych oraz roboty 
wzmacniające konstrukcję budynków i więźb dachowych powinny być prowadzone 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 
Sprawdzeniu podlegają; 
• Impregnacja biobójcza i ogniochronna odzyskanego drewna z rozbiórki oraz 
impregnacja 
istniejących konstrukcji drewnianych: 
• sprawdzenie właściwego doboru preparatów biobójczych i ogniochronnych, 
• prawidłowości przygotowania materiału drzewnego z rozbiórki do impregnacji, 
• prawidłowości wykonania kąpieli impregnacyjnej, 
• prawidłowości wykonania impregnacji istniejącej konstrukcji drewnianej metoda 
smarowania lub 
natrysku, 
• wilgotność drewna - osuszenie po kąpielach impregnacyjnych, 
Monta ż konstrukcji drewnianych:  
• sprawdzenie właściwego doboru użytego do wykonania konstrukcji materiału 
drzewnego -jakość, wilgotność, klasa, przekroje, 
• prawidłowości wytrasowania elementów konstrukcyjnych (oznaczenie długości, linii 
wrębów, skosów i cięć końcówek), 
• prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, prawidłowości wykonania 
połączeń ciesielskich poszczególnych elementów konstrukcji, 
• prawidłowości montażu, dopuszczalne odchyłki, 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiar owania  
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 dotycz ące odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8  
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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 PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9  
9.2. Zasady rozliczania i płatno ści  
Płatno ść na zasadach obowi ązujących w kontrakcie i harmonogramie 
rzeczowo-finansowym okre ślonym 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 -75/D- 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN -68/B-10020 Roboty murowe . Warunki i badania przy odbiorze 
PN -61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynk. cynkowej i 
cynowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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PN - 78/M - 82006 Podkładki stalowe. 
PN -85/B- 01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia 
podstawowych wielkości 
PN-85/B-01011 Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 
PN -8 l/B- 03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
PN -17/D- 04100 Drewno. Oznaczenie wilgotności. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN -72/H- 84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-72/H-84020 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN - 84/B – 03264 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 
przeznaczenia. Gatunki 
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). 
 


