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1. WSTĘP 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
„Skwer Aktywności Miejskich”, projekt wybrany w III edycji budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawa. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją inwestycji „Skwer Aktywności Miejskich”. 
  
Zakres robót podstawowych: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty konstrukcyjne, 
- roboty instalacyjne, 
- roboty wykończeniowe. 
 
1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
       Pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi poprzedzającymi roboty podstawowe są:  
- roboty rozbiórkowe, 
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy  
Teren inwestycji obejmuje dz. ew. nr 23/89, 23/88, 23/87, 23/57, 23/32, 23/59, 23/60, 23/46, 24/34 z obrębu 5-03-09           
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 
Projekt zakłada teren jako powierzchnie ogólnodostępną. Na zagospodarowanie przestrzenne składa się: 
pergola ogrodowa, taras, altana ogrodowa, 3 boiska do gry „Panna”, skatepark, plac zabaw oraz elementy małej 
architektury (ławki, itp.). 
 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
      Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST; wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej. 
Zamawiający musi określić zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren budowy. 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
      Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót, zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable rurociągi, sieci itp. lub 
znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, przy przekazywaniu placu budowy. 
    Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, 
jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody                    
w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Będzie unikał szkodliwych 
działań, uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających z przyczyn powstałych w 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
„Skwer Aktywności Miejskich” 

5 
 

następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, nadmiernym hałasem. 

 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
           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 terenie robót oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
          Wykonawca powinien przestrzegać ogólne warunki w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie prowadzenia 
robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 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. 
 
 
1.09. Ogrodzenie placu budowy 
        Wykonawca jest zobowiązany do: 
 przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, który musi zostać zaakceptowany, 
 ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
 właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, 
 utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi                    

z wykopów. 
 
1.10. Nazwy i kody: grup robót. 
Przedmiotem zamówienia objęte są roboty sklasyfikowane wg Wspólnego Słonika Zamówień jako: 
      
Grupa 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
  
Grupa 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części   
                                         oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Grupa 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
 
Grupa 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1.11. Określenia podstawowe 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania       
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli  lub jej 
elementu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający że wyrób               
i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny zharmonizowana specyfikacją techniczną. 
Przedmiar robót – 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. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości              
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
   Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania materiałów i 
urządzeń przewidzianych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
     Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, 
że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą 
jakości materiałów i wyrobów 
      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. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  
Materiały dłużej składowane, przed wbudowaniem muszą mieć akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
       Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie 
Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
        Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z terenu budowy. 
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym 
może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie tych materiałów. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów                         
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru                    
i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
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Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
       Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                   
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
           Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczone do realizacji robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą określone w projekcie 
organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość przewożonych materiałów. 
     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność                       
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
        Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu obiektu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, 
wybory sprzętu i innych ustaleń będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.  
 
5.2. Likwidacja placu budowy 
        Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i elementów. Zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
        W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu                    
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokument. projekt. i ST. Wymagania co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one określone, zostaną one ustalone przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  
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6.2. 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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
6.3. Badania i pomiary 
         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
         Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi wyniki badań Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora 
         Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
 
6.5. Dokumentacja budowy 
       Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

a) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
b) dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu, 
c) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
d) operaty geodezyjne, 
e) książkę obmiarów robót, 
f) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły 

konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
         Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych:                      
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,                 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót 
powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV). Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub 
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,                 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jest ona niezbędna do udokumentowania wykonanych robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                            
w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych 
błędów lub pominięcia pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 
inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
           Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. Jeżeli ST nie wymagają dla danych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w 
[m2], a sprzęt i urządzenia w [szt].  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
      Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 
trwania robót. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji inspektora nadzoru. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także                    
w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu  
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do 
książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 
       Występują następujące rodzaje odbiorów: 

o odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
o odbiór częściowy, 
o odbiór etapowy, 
o odbiór końcowy, 
o odbiór po okresie rękojmi, 
o odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

      Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które                       
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Odbioru wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  
 
8.3 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
         Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 
Próby i odbiory powinny obejmować w szczególności 

o instalacje  zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, wodociągowe itp., 
o urządzenia techniczne, 
o urządzenia technologiczne. 

 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich 
Normach oraz w „Warunkach  technicznych wykonania i odbioru robót” lub innych publikacjach technicznych. 
 
8.4. Odbiór częściowy i etapowy 
         Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe.  
o Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 

zamknięty itp.).  
o Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną.  
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. 
 
8.5. Odbiór końcowy 
           Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inspektora Nadzoru                               
i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych,  a 
także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
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nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
       Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje „odbiór po okresie rękojmi”. Odbiór 
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były 
zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
       Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. 
  
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą 
m.in.: 
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie 
ma użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
4) dziennik montażu  – jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz 
przewodów kominowych, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i 
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
12) oświadczenie kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami, 
b) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest  

       uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów                   
i urządzeń, 
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje  taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

       Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz 
oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny być one włączone do dokumentacji powykonawczej. 
 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji              i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten 
powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

o Stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia; 
o Spis treści; 
o Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy; 
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o Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy; 
o Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu; 
o Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia; 
o Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji;  
o Instrukcja postępowania awaryjnego; 
o Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 

zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji            
i trwałości urządzeń; 

o Adres kontaktowy dla serwisu producenta.   
 
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót   
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  i 
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów, 
- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
9. ROZLICZANIE ROBÓT 
      Należy, w uzgodnieniu z Zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie 
przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty.     
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
   Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawianych przez 
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru na 
podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”. 
       Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym  
załącznikiem do umowy.  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Dokumentacja projektowa: 
Dokumentacja projektowa została sporządzona przez Jednostkę Projektową:                                                                     
Marcin Kwietowicz, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7.                                                                                                                             
Specyfikację techniczną opracował: Janusz Markowski. 
 
10.2  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz 414) wraz z późniejszymi zmianami  
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 
późniejszymi zmianami                                                                          
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz 1157)  
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz 163) wraz                            
z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz 48)  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym  (Dz.U.                 
z 2004 r. Nr 130, poz 1389)  
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  
- Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 26 września 2005 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1364).  

  
Dokumenty Powiązane: 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2013 r. poz. 898), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. z 2006 r. nr 245, poz. 1782), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 898), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2013 r. poz. 46), 
- PN-ISO-7737;1994P Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 
- PN-ISO-3443-7:1994P. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 
- PN-ISO 3443-8:1994P. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
- PN-ISO 3443-5:1994P. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 
wyznaczania tolerancji. 
- PN-ISO- 7976-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Usytuowanie punktów pomiarowych. 
- PN-ISO 7976-1:1994P. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i 
przyrządy. 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r. poz. 898). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2012 r, poz. 1429 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2011 r. nr 288, poz. 1688 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1028 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2013 r. poz. 898), 
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2001 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 201 r. poz. 1238 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 
2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
(Dz.U. Nr 25, poz. 133). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2011 r., poz. 573). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. Nr 96 poz. 438). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 96 poz. 
437). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1263). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. z 2010 r, Nr 61, poz. 380 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2013 r., poz. 1013 z późn. zm.). 
- 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). 
- Rozporządzenie 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 
2004 r. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych 
wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. Nr 120, poz. 1135). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania DT (Dz.U. Nr 38, poz. 455). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010r. Nr 85 poz. 553 ). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1584). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U., poz. 719 ). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, (Dz. U. z 2013 r., poz. 762). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych. (Dz. U. poz. 463). 
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. (Dz. U. Nr 76, poz. 489). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 
Nr 95, poz. 558 ). 
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. Nr.137, poz.984). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
środowisku ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 181). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 528). 
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 
7, poz. 30). 
- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. Nr 19, poz. 231). 
- PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
- PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
- PN-N-01256-03/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
- PN-N-01256-03:1993/Az2:2001:Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
- Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach i 
wynikające z niej przepisy szczegółowe). 
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- 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). 
- PN-HD 60364-7-704:2010P Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki 
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
- PN-EN 197-X:2012P Cement – norma wieloarkuszowa. 
- PN-EN 196-X:2011P Metody badania cementu - norma wieloarkuszowa. 
- PN-EN 206-1:2003P Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-B-06265:2004P Krajowe uzupełnienia 
- PN-EN 206-1:2003P Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-B-10702:1999P Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
- PN-H-84023-X:1989P Stal określonego zastosowania - norma wieloarkuszowa. 
- PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogólne. 
- PN-EN 480-X:2008P/2011P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody Badań - norma wieloarkuszowa. 
- ZUAT-15/VI.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. Cz. 1: Wyroby do 
wykonywania ciągłych izolacji chemoodpornych. Ciekłe żywice syntetyczne i kompozycje z żywic syntetycznych 
- ZUAT-15/VI.05-5/2010 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. Cz. 5 : Mineralne 
wyprawy ochronne 
- ZUAT-15/VI.11-2/2001 Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów budowlanych. Cz. 2 : Wyroby 
ceramiczne 
- ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych 
- PN-EN 197:2012P Cement. 
- PN-B-01807:1988P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Zasady 
diagnostyki konstrukcji. 
- 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). 
- Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB: 
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CPV 45100000-8   PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz specyfikacji ST-1 
 

 
1.1. Roboty rozbiórkowe 
1.2. Roboty ziemne 
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 ST-1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i demontażowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
     Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują:  
- demontaż schodów i rampy, związanych z budynkiem Pawilon Warszawa, 
- demontaż istn. nawierzchni kolidującej z projektowanymi obiektami. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
        Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
          Dla robót wymienionych w punkcie 1.3 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
          Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 
          
4. TRANSPORT 
          Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
       Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i pozostałe. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie obiekty, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji 
projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.      
Prace należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, w sposób określony w dokumentacji 
projektowej lub przez Inspektora. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)              
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć do miejsca utylizacji. Materiały 
przeznaczone do ponownego wbudowania składować zabezpieczając przed uszkodzeniem. 
 
 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
„Skwer Aktywności Miejskich” 

17 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych – m3, 
- rozbiórka nawierzchni – m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późn. zmian.),                                                                                                                
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),                                                       
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zmian.), 
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późn. zmian.).                                                       
 
 
 
 

ST-1.2.  ROBOTY ZIEMNE 
 
 
l. WSTĘP 
l.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych oraz odwodnienia wykopów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                
i realizacji robót wymienionych w pkt. l. 
l.3. Zakres robót objętych SST 
       Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- niwelacja terenu, 
- wykopy,  
- zasypki. 
1.4. Określenia podstawowe 
         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami), 
– Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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2.2 Materiały do wykopów 
Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują. 
2.3. Zasypywanie wykopu. 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu złożonego na odkładzie przy wykopie, pod warunkiem uzyskania 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Zasypywany grunt zagęszczać warstwami gr. 30cm. 
 
3.  SPRZĘT 
      Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru: 

o spycharki, 
o koparki, 
o samochody ciężarowe, 
o ciągnik kołowy, 
o sprzęt ręczny. 

 
4.  TRANSPORT 
        Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają negatywnie na jakość 
wykonywanych robót i stwarzają techniczne możliwości do przewozu specjalistycznego sprzętu niezbędnego do 
realizacji prac odwodnieniowych. 
          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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy 
5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  
5.1.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym 
sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
–  wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
–  ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
–  wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
–  niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
–  pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy z powierzchni terenu usunąć warstwę humusu. 
5.1.3. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 
(ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy 
powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką 
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować 
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 
–  wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,  
–  „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 
–  zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
–  zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód                  
z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w 
wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
„Skwer Aktywności Miejskich” 

19 
 

posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót.  
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń, 
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
– skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 
      Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować 
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu. 
         Zleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm  – dla wymiarów wykopów w planie, 
+ 2 cm  – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10%  – dla nachylenia skarp wykopów. 
5.1.5 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.     
5.2. Warstwy podkładowe 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i podkładów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.3. Zasypki 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.    
5.3.2. Warunki wykonania zasypki                                                 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu i przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków  materiałów budowlanych i 

śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
 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 JAKOŚCI ROBÓT 
    Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5.  
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi                
w pkt. 10. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

o sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
o kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 
o sprawdzenie przygotowania terenu, 
o kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
o sprawdzenie wymiarów wykopów, 
o sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

6.2. Zasypki 
        Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem; 
- materiały do zasypki; 
- grubość i równomierność warstw zasypki; 
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- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy - [m3]; 
– podkłady - [m3]; 
– zasypki - [m3]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we własnym 
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
Wykonanie podkładów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału, 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 
l0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
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   Grodziec walcowany na gorąco ze stali niestopowych. Tech. warunki                                     
PN-EN 10248-2:1999   Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów, 
PN-EN 13252:2002      Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu    
PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-64/8931-01                 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02             Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
                   przez obciążenie płytą do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami), 
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA  ST-2 
 
 

 
 
 

CPV 45200000-9   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
                                KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB                     
                                ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII    
                                LĄDOWEJ I WODNEJ 
 

 
 
 

 
 
 
 
Wykaz specyfikacji ST-2: 
 
 

2.1. Roboty murowe 
2.2. Konstrukcje drewniane 
2.3. Konstrukcje stalowe 
2.4. Roboty dekarskie i blacharskie 
2.5. Zbrojenie betonu 
2.6. Konstrukcje żelbetowe i betonowe 
2.7. Nawierzchnie 
2.8. Boiska i urządzenia sportowo-rekreacyjne 
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ST-2.1 ROBOTY MUROWE 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                    
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
- konstrukcji murowych z bloczków betonowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST            
i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować wodę z wodociągu. 
2.2. Bloczki betonowe. 
2.3. Zaprawa budowlana cementowa 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 35.  
              Składowanie wyrobów. Elementy licowe mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Materiały powinny być zafoliowane na paletach ustawionych na równym podłożu. 
Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi daszkami. 
Cement zaleca się przechowywać w workach zamkniętych i w zabezpieczonych przed wilgocią magazynach.  
Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym. 
 
3. SPRZĘT 
        Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
         Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportu. Przewozi się je 
luzem, ale bezpieczniej jest na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i rozładuje mechanicznie. Palety należy ustawiać 
ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami 
trzeba zachować odpowiedni dystans. Załadunek i wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy 
układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może przekraczać 
wysokości burt pojazdu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne:           
a) W miejscu połączenia murów wykonanych  niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
b) Elementy ścienne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka 
pomiarowego 6-8 cm. 
d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a spoin pionowych -10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych - 5 mm. 
5.2. Mur z pustaków i bloczków. 
       Przy wznoszeniu murów należy stosować ogólne zasady wiązania elementów ściennych. Minimalne przesunięcie 
spoin pionowych wynosi 60 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Elementy ścienne 
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Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na elementach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu, 
 liczby szczerb i pęknięć, 
 odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.1. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
6,2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp. 
 

Rodzaj odchyłek 
 

Dopuszczalne odchyłki mm 
   mury spoinowane 
 

mury niespoinowane 
 l 

 
2 
 

3 
 

4 
 

l. 
 

Zwichrowania i skrzywienia: 
- na l metrze długości 
- na całej powierzchni 
 

3 
10 
 

6 
20 
 

2. 
 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości l m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 
 

3 
6 
20 
 

6 
10 
30 
 

3. 
 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na l m długości 
- na całej długości 
 

l 
15 
 

2 
30 
 

4. 
 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na l m długości 
- na całej długości 
 

l 
10 
 

2 
20 
 

5. 
 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle 
o wymiarach; 
do 100 cm szerokość 
wysokość 
ponad 100 cm szerokość 
wysokość 
+6,-3 
+15,-! 

+6,-3 
+15,-! 
+10,-5 
+15,-! 
 

 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanego muru. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru        i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynków 
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8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
       Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie muru, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990      Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001          Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003          Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005          Cement hutniczy 25. 
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259          Beton.  
 
 
 
 
 

ST- 2.2   KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
 Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Drewno 
 Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste klasy C24 zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Konstrukcje z drewna klejonego klasy GL24c. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparat musi być przeznaczony do impregnacji drewna budowlanego przeznaczonego do wnętrza budynków, w tym 
więźby dachowej. Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony 
zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem wody i opadów atmosferycznych powodujących jego 
wymywanie.  
Dla robót wymienionych w punkcie 1.3 należy zastosować drewno klasy C24, 
według następujących norm państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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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 dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.1.1. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

  dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm: 
 w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
- odchyłki wymiar. belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. 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 
2.2.6. 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. 
 Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
 Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
 Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1. 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. 
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2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
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 Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
          Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Konstrukcje. 
5.2.1. Przekroje, kształt i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z projektem budowlanym 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 1 mm. 
5.2.3. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi: 
                  - do 2 cm w osiach rozstawu belek 
                  - do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w wysokości do 10 mm 
5.2.4. Elementy konstrukcji stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane warstwą 
papy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
        Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi              
w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
      Jednostkami obmiaru są jednostki przyjęte w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
      Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami 
technicznymi odbieranych elementów. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych                      
w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
      Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 844-3:2002               Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001                Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla    
                                                        drewna okrągłego i tarcicy. 
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PN-82/D-94021                              Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003                Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia.  
PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010     Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1.  
                                                          Zasady ogólne i zasady dla budynków 
 
 
 
 
 
 
 

ST-2.3  KONSTRUKCJE STALOWE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych oraz robót konstrukcyjnych z wykorzystaniem konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                    
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie                 
i montaż konstrukcji stalowych, oraz montaż gotowych elementów stalowych w obiektach wchodzących w skład 
przedmiotowego zadania.   
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST             
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;                                
z późniejszymi zmianami), 

 - ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
 - ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach PN-S-10050:1989 i PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 3 oraz warunkach technicznych. 
Wszystkie produkty do wykonywania konstrukcji stalowych muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 
– mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
– mieć trwałe ocechowanie, 
– mieć wybite znaki cechowe. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych musi odpowiadać wymaganiom  
normy EN(DIN) 10024 tj dotyczącym składu chemicznego stali i właściwości mechanicznych. 
2.2.2 Stal konstrukcyjna profilowa St3S - S235JR 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom 
norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:2007, PN-EN 10027-2:1994,                 
PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009, PN-EN 10204:2006. 
Wymagania rodzaju stali dla poszczególnych konstrukcji według dokumentacji projektowej. 
2.2.3. Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity, kotwy i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm:  PN-ISO 1891:1999, a ponadto: 
– śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2011, 
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– nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, 
– podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN ISO 887:2003, PN-EN ISO 10673:2009, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018, 
– nity powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, 
- kotwy muszą posiadać Aprobaty Techniczne. 
2.3 Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 544:2011,                          
a ponadto: 
– elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 6847:2005  
– drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2009, 
– topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 760:1998 oraz PN-67/M-69356, 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem. Elementy układać           
w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie 
po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
2.5. Materiały dodatkowe  
Zaprawa szybkowiążąca. 
Materiał do szybkiego montażu i osadzania elementów stalowych i plastikowych w betonie. Szybko twardniejąca,                 
o wysokiej wytrzymałości, wodoszczelna, mrozoodporna, nie zawierająca chlorków. Gęstość nasypowa materiału – ok. 
1,3 kg/dm3. Orientacyjne zużycie – ok. 1,6 kg/dm3 wypełnianej objętości. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania                     
i dokumentacją konstrukcyjną. 
 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- 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. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 
       Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Klasa wykonania konstrukcji stalowych EXC2. 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni 
prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
5.3. Składanie zespołów 
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5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności 
zespołów  
5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby                    
i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 
- spoiny sczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, 
braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
5.3.3. Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 
warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
5.4. Montaż konstrukcji stalowych 
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne 
elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
5.4.2. Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu                    
i składowania. 
5.5 Montaż pozostałych elementów stalowych należy wykonać z instrukcją producenta i sztuką budowlaną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi                 
w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach lub kilogramach. Jednostki dla pozostałych robót według 
przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN ISO 544:2011       Materiały dodatkowe do spawania - Warunki techniczne dostawy spoiw i topników - Typ  
                                          wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie  
PN-EN ISO 6847:2005     Materiały dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy składu chemicznego 
PN-EN ISO 17637:2011   Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy spawanych 
PN-EN ISO 21952:2009   Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania  
                                           łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 887:2003  Podkładki okrągłe ogólnego stosowania do śrub, wkrętów i nakrętek metrycznych - Dane ogólne 
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PN-EN ISO 10673:2009    Podkładki okrągłe do śrub z podkładką - Szereg mały, normalny i duży. 
                                            Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 4014:2011      Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B 
PN-EN 10020:2003            Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10027-1:2007         Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali 
PN-EN 10027-2:1994         Systemy oznaczania stali - System cyfrowy 
PN-EN 10021:2009            Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych 
PN-EN 10079:2009            Terminologia wyrobów stalowych 
PN-EN 10204:2006            Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010    Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 2: Mosty stalowe 
 
 
 
 
 
 
 

ST-2.4 ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 
dachowego oraz obróbek blacharskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
- pokrycia dachu z masy asfaltowo-kauczukowej gr. 15 mm na włókninie wzmacniającej, 
- montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST             
i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Blacha stalowa, ocynkowana płaska gr. 2 mm – obróbki blacharskie.  
Blacha powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
2.2. Masa asfaltowo-kauczukowa. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. 
  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Pokrycia i obróbki z blachy 
Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami 
producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
5.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 
– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania normowe, 
– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 
– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z 
gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem 
asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek 
blacharskich, 
– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub 
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i 
mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. 
 
5.2 Uwagi dodatkowe 
1.  Do cięcia blach stalowych ocynkowanych i stalowych ocynkowanych pokrytych powłokami organicznymi należy 
stosować nożyce ręczne lub mechaniczne wibracyjne lub skakankowe. Zabrania się używania narzędzi powodujących 
przy cięciu uszkodzenie powierzchni ocynkowanej i powlekanej na skutek wydzielania się ciepła, t.j. szlifierki kątowe. 
2. Drobne uszkodzenia powłoki podczas montażu można zamalować farbą zaprawkową. Powierzchnia musi być 
oczyszczona z brudu i tłuszczu. 
3. Stalowe wióry pozostające po wierceniu łączników muszą być usunięte za pomocą miękkiej zmiotki, gdyż 
rdzewiejąc powodują uszkodzenia powierzchni blach. Brud, który powstaje w czasie pracy powinien być usunięty za 
pomocą zwyczajnych środków myjących. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały 
- Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
- Materiały  dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- m2 pokrytej powierzchni, 
- m2 wykonanych obróbek blacharskich z blachy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 
do krycia połaci dachowych, 
 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
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- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
           Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe 
pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
           Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich                          
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

     W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, 
roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego pokrycia. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki z blachy powlekanej wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-61/B-10245                 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
                                           i badania techniczne przy odbiorze.                                           
PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze.  Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST-2.5  ZBROJENIE BETONU 
 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu                          
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi ze stali A-IIIN. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST             
i poleceniami Inspektora. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym                   
w PN-EN 10025-1:2007, 
- W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań                                        
i rozwarstwień. 
(3) Wady powierzchniowe: 
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla 
prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg 
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
 znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 
- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy 
kręgu. 
- Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

o na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

o odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić                                          
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

o pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 
długości pręta. 

- Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
g) Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
2.3. Materiały spawalnicze 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
3. SPRZĘT 
    Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
  Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

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

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

o Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
o Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
o Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011. 
o Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-

1:2008/AC:2011 
o Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 
o Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
o Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych         

i montażowych. 
o Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
o Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
o Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
o Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 

lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
      Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
   Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST                      
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do 
dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej                      
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 
betonem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie                      
i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich 
poza teren robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10080:2007                       Stal do zbrojenia betonu - Spawalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogólne 
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu  - Część 1-1:  
PN-EN 10025-1:2007                   Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki  
                                                       dostawy 
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ST-2.6  KONSTRUKCJE ŻELBETOWE I BETONOWE 
 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji betonowych i żelbetowych objętych kontraktem. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),  
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami).  
     Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.  
2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.2.1.1. Cement  
a) Rodzaje cementu  
– cement portlandzki b) Wymagania dotyczące składu cementu  
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012E, PN-S-10040:1999, PN-B-
19707:2003/Az1:2006P  oraz warunków technicznych D2.  
c) Oznakowanie opakowania  
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane:  
d) oznaczenie,  
e) nazwa wytwórni i miejscowości,  
f) masa worka z cementem,  
g) data wysyłki,  
h) termin trwałości cementu.  
d) Świadectwo jakości cementu  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.  
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002P, a wyniki ocenione 
wg normy PN-EN 197-1:2012E.  
     Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można 
ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:  
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– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,  
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,  
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się                       
w wodzie).  
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.  
g) Warunki magazynowania i okres składowania  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
i) dla cementu pakowanego (workowanego):  
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami),  
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),  
j) dla cementu luzem:  
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania                   
i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego 
się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry                     
na zewnętrznych ścianach).  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.  
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający 
jej łatwe rozróżnienie.  
2.2.1.2. Kruszywo do betonu  
Obowiązuje ogólna zasada doboru max średnicy ziarn kruszywa zależnie od grubości elementu budowlanego                             
i odległości między prętami zbrojeniowymi. Max wielkość ziarn kruszywa nie powinna przekraczać 1/5 grubości 
wykonywanego elementu i dodatkowo musi być mniejsza od odległości między zbrojeniem i miedzy zbrojeniem                    
a szalunkiem. 
Ze względu na mrozoodporność kruszywo użyte do betonu ma mieć porowatość nie większą niż 4% w konstrukcjach 
zagłębionych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i częściowo zagłębionych. 
Reaktywność alkaliczna kruszywa oznaczana wg PN-B-06714-46:1992 powinna spełniać wymagania odpowiadające 
stopniowi "0" reaktywności alkalicznej (dla konstrukcji na wolnym powietrzu, nie zadaszonej, dla zbiorników i komór 
nie będących zbiornikami) i "1" dla konstrukcji osłoniętych od czynników atmosferycznych (konstrukcje pod 
przykryciem) nie będących zbiornikami.  
2.2.1.2.1. Kruszywo grube  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz 
PN-S-10040:1999.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań                      
wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inżyniera.  
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:  
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),  
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,  
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,  
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania 
recepty roboczej betonu.  
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712                            
i PN-S-10040:1999.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,  
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.  
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy C30/37 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu 
ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.  
Do betonów klasy C25/30 i C20/25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
podanych w normie PN-S-10040:1999.  
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 
oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.  
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W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.  
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody 
wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej wymienioną normą.  
2.2.1.4. Domieszki do betonów  
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.  
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod 
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie 
nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.  
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.  
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich stosowania                   
w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być 
stosowane jedynie za zgodą Inżyniera.  
2.2.2. Mieszanka betonowa  
Wymagania ogólne 
           Beton ma być zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywać się parametrami zgodnymi z klasami ekspozycji 
oraz możliwością łatwego wbudowania. 
Wytyczne co do wykonania betonu spełniającego wymogi są określone w normie PN-EN 206-1. 
Klasyfikacja i określenie środowisk agresywności na oczyszczalni należy uwzględnić w projektowanym betonie 
zgodnie z PN-EN 1992-1-1 – klasa ekspozycji j.w. 
    Beton ma być układany w szalunkach inwentaryzowanych. Niedopuszczalne są raki i wszelkiego rodzaju 
porowatości. Powierzchnia betonu ma być gładka bez odprysków, zagłębień, raków. 
     Do szalowania elementów konstrukcyjnych obiektu stosować inwentaryzowane deskowanie stalowe, aby uzyskać 
gładką powierzchnię zewnętrzną betonu. Do łączenia deskowań stosować patentowe łączniki zapewniające szczelność 
elementu po stwardnieniu betonu.  
Rodzaj klasy betonu do wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych według dokumentacji projektowej. 
2.2.3 Materiały do wykonania podbetonu - Beton kl. C12/15. 
Materiał do elementów konstrukcyjnych – Beton kl. C30/37 XF1.  
2.2.4. Stal zbrojeniowa  
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunków 
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.  
Zbrojenie należy wykonywać z dużą starannością zapewniając zachowanie właściwych - podanych na rysunkach - 
otulin prętów zbrojeniowych (stosować podkładki z tworzywa sztucznego). 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. 
Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem                          
wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm.  
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.  
2.2.5. Materiały spawalnicze  
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 
odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.  
2.2.6. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z tworzyw sztucznych.  
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych                     
z drewna, cegły lub prętów stalowych.  
2.2.7. Deskowania  
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:  
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251,  
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,  
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,  
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,  
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe, 
przeznaczone do tego typu zastosowań.  
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Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.  
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
1) do przygotowania mieszanki betonowej:  
– betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
– dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
– odpowiednio przeszkoloną obsługą.  
2) do wykonania deskowań:  
– sprzętem ciesielskim,  
– samochodem skrzyniowym,  
– żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.  
3) do przygotowania zbrojenia:  
– giętarkami,  
– nożycami,  
– prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.  
4) do układania mieszanki betonowej:  
– pojemnikami do betonu,  
– pompami do betonu,  
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
– wibratorami przyczepnymi,  
– łatami wibracyjnymi,  
– zacieraczkami do betonu.  
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:  
– szlifierkami do betonu.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne                      
w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
4.1. Transport składników mieszanki betonowej  
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak, 
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie                 
PN-S-10040:1999.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 
206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie warunki,                
w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając 
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań.  
5.2. Zakres wykonania robót  
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną”.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy.  
 
5.2.1. Wykonanie deskowań  
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Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.  
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie 
mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.  
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek 
drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, 
powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek 
bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych 
albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian 
z dnem deskowania.  
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych                     
i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.  
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch 
prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, 
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę 
rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier.  
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania 
powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować 
plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, 
wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie                          
z odpowiednimi normami.  
5.2.2. Rusztowania  
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.  
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu                
i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej korozji.  
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.  
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym.  
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.  
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania.  
5.2.4. Montaż zbrojenia  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych                               
i montażowych.  
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia 
bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia 
fundamentów wykonać na podbetonie.  
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 
podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za 
pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych.  
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym 
drutem wiązałkowym:  
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,  
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia                 
w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.  
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Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
nie dopuszczalne.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem 
lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10 d.  
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej  
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie                                 
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu:  
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy                                     
PN-S-10040:1999.  
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub                        
w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.   
       Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez:  
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego,  
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.                         
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu.  
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy.  
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera, 
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 
uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu.  
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
5.2.7. Pielęgnacja betonu  
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów 52. 
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5.3 Montaż taśmy do przerw roboczych 
Miejsca montażu taśmy według dokumentacji projektowej. Montaż według instrukcji producenta. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne  
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.  
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na 
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu                    
i ilość pobierania próbek.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
6.2. Zakres kontroli i badań  
6.2.1. Deskowanie  
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem 
do Dziennika Budowy.  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz 
niniejszej SST.  
Sprawdzenie polega na:  
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  
– sprawdzeniu stateczności deskowania,  
– sprawdzeniu szczelności deskowania,  
– sprawdzeniu czystości deskowania,  
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,  
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.  
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.  
6.2.2. Rusztowania  
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.  
6.2.3. Zbrojenie  
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem 
do Dziennika Budowy.  
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach                
PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.  
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.  
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami                   
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektora Nadzoru.  
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.  
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
6.2.5. Mieszanka betonowa  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami                     
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektora Nadzoru.  
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane 
przez Inżyniera.  
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona 
w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.  
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Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 
SST.  
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej  
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.  
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  
6.2.7. Pielęgnacja betonu  
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.  
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  
6.2.8. Beton  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami                  
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora 
Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektora Nadzoru.  
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane 
przez Inspektora Nadzoru.  
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie 
kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.  
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu  
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy                  
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.  
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.  
6.2.10. Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,  
– sprawdzeniu betoniarki,  
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,  
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,  
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,  
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.   
         Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3

 
(metr sześcienny) oraz m2 wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie                           

z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.  
Montaż taśm do przerw roboczych obmierza się w mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST                       
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3

 
lub

 
m2  konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie                                  

z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów                
i badań laboratoryjnych.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
a) dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,  
b) prace pomiarowe i przygotowawcze,  
c) wykonanie „Projektu technologii betonowania”,  
d) wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,  
e) wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,  
p) oczyszczenie podłoża,  
q) wykonanie deskowania z rusztowaniem,  
r) pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,  
s) oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,  
t) przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  
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u) montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,  
v) oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,  
w) przygotowanie mieszanki betonowej,  
x) ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,  
y) pielęgnację betonu,  
z) rozbiórkę deskowania i rusztowań,  
aa) usunięcie niedoskonałości powierzchni,  
bb) oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  
cc) wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub 
zleconych przez Inspektora Nadzoru.  
 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy: 

 1.  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
 2.  PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 3.  PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

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

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
12. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
13. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
14. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
15. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 

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

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

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

zgodności i ocena zgodności. 
 

10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 
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ST-2.7  NAWIERZCHNIE 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem chodników. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
      Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu             
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
chodników i obejmują: 
-  wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, 
- wykonanie podbudowy pod w/w nawierzchnie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
wykonawczą, SST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
         Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji ogólnej. 
 
2.2. Płyty chodnikowe betonowe – wymagania techniczne 
Płyty chodnikowe betonowe kwadratowe, o wymiarach 50x50x7 cm, w kolorze szarym. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów: dla Gatunku 1 ± 2, dla Gatunku 2  ± 3. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia: 
- wklęsłość i wypukłość powierzchni i krawędzi, w mm – Gat.1 – 2, Gat. 2 – 3, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – niedopuszczalne, 
-  szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

 liczba max – 2, 
 długość max: Gat.1 – 20, Gat.2 – 40 mm, 

głębokość max: Gat.1 – 6, Gat.2 – 10 mm. 
 
2.3. Obrzeża betonowe chodnikowe o wymiarach 20x6 cm, w kolorze szarym, odpowiadające wymaganiom              
BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.  Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,                      
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
jak dla płyt chodnikowych. Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 
   Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  
 
2.4. Materiały na podsypkę 
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom 
PN-B-19701.  
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej                      
PN-B-06711.  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
3. SPRZĘT 
      Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. Zagęszczenie podsypki wykonać zagęszczarką. 
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4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, tak żeby uniknąć trwałych 
uszkodzeń.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
       Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O. 
5.2. Układanie nawierzchni  
      Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z zagospodarowaniem terenu, na podbudowie opisanej w projekcie 
technicznym. 
Chodniki należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu nawierzchni, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść ułożoną powierzchnię przy użyciu 
szczotek ręcznych  i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
5.3 Obrzeża chodnikowe 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawić na wykonanym podłożu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podsypki 
    Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
     Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami: 
 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
       Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz 1 mb wykonanego obrzeża wokół 
nawierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru                   
i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04111                    Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-19701                    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250                    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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ST-2.8  BOISKA I URZĄDZENIA SPORTOWO-REKREACYJNE 

       
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podbudowy i nawierzchni boisk oraz montażu wyposażenia 
rekreacyjnego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje budowę nawierzchni: 
poliuretanowej przepuszczalnej dla wody, na bazie granulatu EPDM oraz dostawę i montaż 
wyposażenia rekreacyjnego  
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- O 
Roboty budowlane „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany do: dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych, stosowania materiałów posiadających aprobatę techniczna odpowiednich instytutów badawczych, 
poinformowania Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem dostaw o proponowanych źródłach materiałów oraz 
uzyskania zgody. 
2.2 Wyposażenie rekreacyjne.  
Skatepark: 
- quater z podestem x4 
- spin na Quatrach 
- spin na bankach 
- garb 
Panna Football – boiska o nawierzchni z EPDM: 
dwa boiska o średnicy 5,0 m oraz jedno boisko o średnicy 7,0 m. 
Plac zabaw – trzy czasze kuliste o wys. 40 cm, 80 cm i 100 cm. Wokół czasz strefy zderzenia o nawierzchni z EPDM. 
2.3 Podbudowy – wymagania. 
2.3.1 Podbudowa pod nawierzchnie EPDM, należy 
wykonać z następujących warstw po korytowaniu: 
I – warstwa piasku kopalnego grubość 5 cm 
II – warstwa kruszywa łamanego o frakcji 5-32 mm – grubość 15 cm 
III – warstwa kruszywa łamanego o frakcji 0-25 mm – grubość 8 cm 
2.4 Nawierzchnia bezpieczna z EPDM. 
Właściwości nawierzchni EPDM+SBR: 
Wytrzymałość na rozciąganie: > 6,0 MPa DIN 53 504 
Wydłużenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504 
Twardość: 60 ± 5 lub 90 ± 5 ShºA DIN 53 505 
Gęstość: 1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1 
Zawartość kauczuku EPDM: > 20,0 % 
Trwałość koloru: 5 – 4* DIN EN 20105-A02 
Łączna grubość nawierzchni poliuretanowej (wraz z warstwa amortyzującą SBR) –  40 mm. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - O „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca może użyć dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - O „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - O „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.1 Organizacja robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty podbudowy, nawierzchni i 
montażu wyposażenia. 
5.2 Nawierzchnia EPDM+SBR 
Nawierzchnie te należy ułożyć na warstwie stabilizującej (podbudowie) wg projektu, 
Nawierzchnię należy wykonać w oparciu o kartę techniczną produktu zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Nawierzchnia poliuretanowa EPDM składa się z granulatu kauczukowego EPDM i żywicy 
poliuretanowej. 
Warstwę tę należy ułożyć bezspoinowo z użyciem specjalnej układarki mas. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają atesty 
wyrobu według punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Badania w czasie robót. 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy - polega na stwierdzeniu ich zgodności ze specyfikacją 
techniczną. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z wymaganiami robót nawierzchniowych 
z PN-EN 1177. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa podbudowy nawierzchni 1 metr kwadratowy (m2). 
Jednostka obmiarowa dla wyposażenia rekreacyjnego jest 1 szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót nastąpi komisyjnie po wykonaniu wszystkich prac budowanych, sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m2  nawierzchni, lub montażu 1 szt urządzenia, zgodnie                                  
z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów                
i badań laboratoryjnych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - 
Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 
Pr B-11- Nawierzchnie placów zabaw. Wyznaczenie wysokości upadku. 
PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: 
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
Dokumenty dotyczące nawierzchni: 
1) certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN-EN 1177 lub aprobata techniczna ITB, lub 
13 rekomendacja techniczna ITB; 
2) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta; 
3) atest PZH dla oferowanej nawierzchni; 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
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CPV 45400000-1   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE    
                               OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
                                                   

 
 
 
 

 
 
Wykaz specyfikacji ST-4: 
 
 
4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 
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ST-K-4.1  ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

 
 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok 
malarskich.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O. 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z 

późniejszymi zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna do 
tego typu zastosowań. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 
stalowych w postaci powłok malarskich są: 
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni 
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. 
2.2.2. Farby 
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów 
malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-
81400. 
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych 
przyjętych zestawów malarskich. 

3.  SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów 
malarskich. 
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4.  TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi . 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych 
konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich. 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C i być o 3 
stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 

5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących 
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 
5.2.2. Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, 
PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-
ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. 
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w 
kartach technicznych stosowanych materiałów. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania należy powierzchnię przedmuchać 
sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: 
–  stanu podłoża, 
–  temperatury, 
–  wilgotności. 
5.2.3. Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego 
zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną . 
5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej 
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu 
malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną . 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok 
malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart 
technicznych Producenta i aprobat technicznych  . 
Metody nanoszenia materiałów malarskich: 
–  malowanie pędzlem, 
–  nanoszenie wałkiem, 
–  natryskiwanie. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur 
otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Zarządzającego 
Realizacją Umowy do Dziennika Budowy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola robót obejmuje: 
–  stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
–  kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
–  kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności 
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wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
–  oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 

dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną 
z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Zarządzającego Realizacją Umowy; grubość określa się 
metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy  PN-EN ISO 12944-7:2001. 

–  oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
stalowych w postaci powłok malarskich zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Inspektora poprzez 
sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz 
protokoły odbioru częściowego. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powłok 
malarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta zestawu malarskiego i 
oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje: 
–  prace przygotowawcze, 
–  dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
–  montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
–  montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
–  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
–  przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego, 
–  wykonanie warstwy gruntującej, 
–  wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego, 
–  przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Zarządzającego 

Realizacją Umowy, 
–  gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki 
materiałowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 

 1. PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

 2.  PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 
strumieniowo-ścierna. 

 3.  PN-EN ISO 11124-1:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne 
wprowadzenie i klasyfikacja. 

 4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne 
wprowadzenie i klasyfikacja. 

 5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

 6.  PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

 7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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 8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
 9. PN-EN ISO 12944-7:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich. 

10.  PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 
3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  

11.  PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni. 

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowanianie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym 
usunięciu tych powłok. 

14.  PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

15.  PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, 
żeliwa do malowania. 

10.2. Inne dokumenty: 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z 

późniejszymi zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 


