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1. WYMAGANIA OGÓLNE ST-00-00 

1.1. WSTĘP 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej Specyfikacją Techniczną ST-00-00 – 

Wymagania Ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych, 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu: Utwardzenie 

powierzchni terenu PSZOK, budowa wiat i budynku gospodarczego. 

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST) 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 

które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.3. Zakres Robót objętych specyfikacją techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. Wszelkie roboty ujęte w 

Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej 

specyfikacji nie zostały przywołane.  

1.1.4. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i terminy użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji są terminami 

powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisów budowlanych, norm i publikacji 

technicznych. 

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

 Budowa – obiekt budowlany w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 

rozbiórka obiektu budowlanego. 

 Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: linie 

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, części budowlane urządzeń 

technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

o budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

 Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za  pomocą 

przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. 

o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
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 Dokumentacja budowy – pozwolenie na rozbiórkę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 Droga/Miejsce tymczasowa/e (montażowa) – droga/miejsce specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 

usunięcia po ich zakończeniu. 

 Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 

dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z 

późn. zm.). 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 Inżynier – przedstawiciel Zamawiającego (inspektor nadzoru). 

 Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub 

“dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu.  

 Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

 Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

 Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 
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 Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

 Pozwolenie na budowę/rozbiórkę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy/rozbiórki lub wykonywanie innych robót budowlanych.  

 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 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. 

 Rejestr/Książka obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie budowy lub robót budowlanych. 

 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego.  

 Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe. 

 Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu i gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place. 

 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

 Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego. 
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 Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objętych niniejszą specyfikacją mają 

zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego, oraz innych przepisów 

obowiązujących przy robotach ogólnobudowlanych remontowych.  

1.1.6. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania, przekaże dziennik budowy oraz 

dokumentację projektową i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów granicznych 

parceli, do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.1.7. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

“Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w 

pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.1.8.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w 

stanie określonym w projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, 
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Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania 

lub zadośćuczynienia. 

1.1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół 

Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru. 

1.1.11. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców obszaru oddziaływania Budowy w 

czasie wykonywania Robót 

W trakcie prowadzenie Robót Budowlanych Wykonawca będzie miał na względzie zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkańców. Wszelkie prace z użyciem sprzętu generującego 

hałas i spaliny należy ograniczyć do minimum i prowadzić w godzinach niepowodujących nadmiernej 

uciążliwości dla mieszkańców, przy jednoczesnym zastosowaniu urządzeń i maszyn o możliwie małym 

natężeniu wydawanych dźwięków i niewielkich ilościach wydalanych spalin. Wszystkie zastosowane urządzenia 

i maszyny powinny być sprawne i obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do ich 

obsługi. W pobliżu robót, od strony widocznej i najbardziej uczęszczanej należy umieścić tablice informujące o 

prowadzonych robotach. Na czas prowadzenia Robót Budowlanych, na przerwanych ciągach komunikacyjnych 

– zarówno pieszych jak i jezdnych, należy zapewnić obejścia lub objazdy lub kładki i przejazdy.  

1.1.12. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 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. 

1.1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Należy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadamiania 

dysponentów sieci istniejących o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejących sieci podziemnych oraz o 
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wymogu płatnego nadzoru przedstawicieli dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia 

powinien być zgodny z warunkami uzgodnień. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien 

dokonać dysponent danego uzbrojenia. 

1.1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 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.  

1.1.15. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane przy 

robotach od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.2. SPRZĘT 

1.2.1. Ogólne zasady eksploatacji sprzętu 

Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być sprawne. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych 

robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

1.3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na osie, skrajni pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.4. WYKONANIE ROBÓT 

1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość wykonywanych Robót, 

za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami 

Inżyniera.  
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1.4.2. Jakość wykonania Robót 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 

wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych umową mają być nowe i o 

najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w 

kraju. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.4.3. Instalacje nad i podziemne 

Informacje odnośnie charakteru gruntu na terenach objętych Inwestycją oraz przybliżone lokalizacje 

istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania 

to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone 

ewentualnie różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat 

istnienia i zapozna się z rozplanowaniem ogrodzeń, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz 

wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, 

telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnych i rur przesyłu gazu na terenach przeznaczonych do 

prowadzenia prac. Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 

linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej 

informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób 

odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, 

dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane przy 

zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien 

spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. Roboty w pobliżu istniejących instalacji nad- i 

podziemnych winny być prowadzone pod nadzorem Administratora danej instalacji. W przypadku jednak 

jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną 

natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt 

według wymagań odpowiednich Instytucji lub Władz. 

1.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.5.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

1.5.2. Dokumenty Budowy – Dziennik budowy/rozbiórki 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45 Prawa Budowlanego), spoczywa 

na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach; 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

 ogłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót;  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał; 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.5.3. Pozostałe dokumenty Budowy 

Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę/rozbiórkę, 

b) protokoły przekazania Terenu Rozbiórki, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie, 

g) operaty geodezyjne, 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1.5.4. Przechowywanie dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.6. OBMIAR ROBÓT 

1.6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać rzeczywisty zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót/Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

1.6.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. Jednostki obmiaru 

powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót. Obmiar 

robót będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych Robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach 

ustalonych w Przedmiarze. Jednostkami obmiarowymi robót są:  

1m² - metr kwadratowy,  

1m³ - metr sześcienny,  

1m/ 1mb – metr bieżący, 

1 szt. - sztuka, 

1 kpl. - komplet, 

1 t -  tona 

1 kg - kilogram 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych pozycji ujęto w przedmiarze robót. 

1.7. ODBIÓR ROBÓT 

1.7.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom:  

 odbiór częściowy, 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór końcowy, 

1.7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

1.7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. Odbioru robót dokonuje komisja. 
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1.7.4. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Z wnioskiem o odbiór końcowy wykonawca ma złożyć kompletną 

dokumentację powykonawczą.  

a) pozwolenie na budowę/rozbiórkę 

b) projekt budowlany, 

c) dziennik budowy, 

d) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

e) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

f) operaty geodezyjne, 

g) książka obmiarów, 

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia 

i) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę badań i sprawdzeń 

j) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne 

k) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę/rozbiórkę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami 

l) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

robót/budowy 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

1.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodna z umową. Oferowana umowna cena usługi powinna uwzględniać: 

a) Pełny zakres robót rozbiórkowych. 

b) Opłaty za zajmowanie terenu na czas robót. 

c) Wywóz odpadów na odpowiednie składowisko. 

d) Koszt utylizacji odpadów. 

e) Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym. 

f) Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy. 

g) Koszty zabezpieczenia placu budowy. 

h) Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbędnych materiałów i towarów z założeniem utrzymania 

standardu jakości przewidzianego projektem. 
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i) Koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być zlecone przez Wykonawcę do odpowiednich 

przedsiębiorstw i instytucji administrujących poszczególnymi elementami uzbrojenia i 

zagospodarowania terenu. 

j) Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczególnionych w szczegółowych 

warunkach umowy. 

k) Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy. 

l) Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

m) Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową. 

n) Przedmiary stanowić będą tylko materiał pomocniczy, nie będą zaś stanowiły podstawy do roszczeń 

Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia. 

1.9. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

a) Dokumentacja Projektowa, 

b) Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane, 

c) Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych, 

d) Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych, 

e) Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpożarowej, 

f) Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym, 

g) Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska, 

h) Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych, 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

k) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
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2. ROBOTY ZIEMNE, SST-01-00 

2.1. WSTĘP 

2.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

związanych z zadaniem pn.: Utwardzenie powierzchni terenu PSZOK, budowa wiat i budynku gospodarczego. 

2.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót 

2.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy robotach ziemnych, wykonywaniu 

wykopów i ukształtowaniu terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). Zakres 

robót wg szczegółowych przedmiarów dołączonych do projektu budowlanego. 

2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. Wymagania ogólne. 

2.1.5. Ogólne wymagania dot. robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2.2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej są: - 

grunty piaszczyste np. piasek, a także grunt rodzimy wydobyty z wykopu i składowany na odkład, który nadaje 

się do ponownego użycia, a następnie wykorzystany na zasypywanie wykopów. 

2.3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  

- koparka do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąsko przestrzennych z osprzętem 

przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym  

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie budowy  

- zagęszczarka wibracyjna krocząca/płytowa do zagęszczania zasypów nasypów. 

Sprzęt używany do robót ziemnych powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ogólnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

2.4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane muszą być 

samochody samowyładowcze-wywrotki. Środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1. Warunki ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. Wymagania ogólne. Roboty ziemne należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:  

- zapoznać się z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, szerokości wykopów i 

głębokości wykopów  
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- do wyznaczenia zarysów robót ziemnych należy posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami: poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.  

- przygotować i oczyścić teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych istniejących 

obiektów przeznaczonych do likwidacji, zdjąć warstwę nasypu niebudowlanego z przepchnięciem go poza 

obręb robót  

- wykopy wykonać metodą warstwową, warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni 

-profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn.  

Wydobytą ziemię wydobyć na odkład. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 

wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający eksploatację.  

2.5.2. Odspojenie i odkład urobku  

Odspojenie gruntu w wykopie może być mechaniczne lub ręczne i połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane. Odkład urobku 

powinien być dokonany wzdłuż krawędzi wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

2.5.3. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej wilgotności i wytrzymałości wg 

obowiązującej normy. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 

gruntu powinno wynosić 0,2 m.  

2.5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Grunt składować wzdłuż górnej krawędzi wykopu. Grunt nie nadający się do ponownego wykorzystania 

wywieźć i zutylizować. Do zasypywania oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty rodzime 

nadające się do posadowienia obiektów budowlanych, pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione 

spoza strefy robót grunty piaszczyste. Zasypkę należy wykonywać warstwami metodą podłużną, boczną lub 

czołową z jednoczesnym zagęszczeniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn 

i środków transportowych i winna wynosić 25 – 35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do 

zagęszczania gruntów należy użyć maszyn, takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, walce wibracyjne, 

płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczonej. Stopień zagęszczenia winien 

wynosić min. 0,99. Materiałem do zasypywania może być grunt rodzimy wydobyty z wykopu, bez 

zanieczyszczeń, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg obowiązującej normy. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu warstwami. 

2.5.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmują podany niżej zakres: 

- pomiary przy wykopach  

- wyznaczenie zarysu wykopu  

- wykop wykonany na odkład,  

- ręczne równanie dna wykopu  

- wykonanie zasypki z gruntu piaszczystego do ID = 0,99, 

- zagęszczenie ubijakami mechanicznymi  

- roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi, uprzednio zmagazynowanego w hałdach /wywóz nadmiaru  
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2.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne. Po wykonaniu wykopu należy 

sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w i obowiązujących 

normach. Sprawdzeniu podlega:  

 wykonanie wykopu i podłoża  

 zabezpieczenie kabli i innych urządzeń podziemnych napotkanych w obrębie wykopu  

 stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu  

 wykonanie zasypu  

 zagęszczenie 

2.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: - m3 - roboty pomiarowe, wykopy ręczne i mechaniczne, podkłady, podsypki i nasypy 

- m2 - plantowanie skarp i dna wykopów Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST. Wymagania 

ogólne 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne. Odbioru robót ziemnych należy dokonać 

zgodnie z obowiązującą normą. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń 

wykopu. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypów oraz 

ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne. Płatność należy przyjmować zgodnie z 

dokumentacją i zakresem robót wymienionych w niniejszej ST., na podstawie odbioru faktycznie zamówionej i 

wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i jakości użytych materiałów. 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. zastąpiona częściowo 

przez PN-B-02481:1998 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

 PN-98/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  

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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3. ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE SST-02-00 

3.1. WSTĘP 

3.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych i 

betonowych związanych z zadaniem pn.: Utwardzenie powierzchni terenu PSZOK, budowa wiat i budynku 

gospodarczego. 

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót 

3.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót objętych specyfikacją 

 Roboty przygotowawcze: tj.:  

o wykonanie deskowania 

o Wykonanie zbrojenia 

o Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 

powierzchni łączonych prefabrykatów 

o Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania  

o Wykonanie deskowania i ewentualnego rusztowania 

 Roboty zasadnicze: 

o Wykonanie żelbetowych fundamentów w postaci ław fundamentowych 

o pielęgnacja betonu 

3.1.4. Określenia podstawowe i kontrola jakości robót 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST 00 – Wymagania ogólne. Oprócz tego występują dodatkowe określenia: 

 Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli 

 Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 

betonowej, 

 Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie 

wyniki i terminy badań 

 Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych  

 Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą 

niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie 

próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości 

betonu przy czym nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na 

partię betonu. Próbki pobiera się losowo. Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony 

termin po którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 

 Zagęszczanie betonu. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  

o Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

o Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
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o Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążanych. 

o Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

o Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

o Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

o Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.  

o Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

o Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 

ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-

10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym. 

 Przerwy w betonowaniu. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

w Rysunkach. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

o usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego;  

o gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 

wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub 

wgłębienia do 5 mm.  

3.2. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i 

odbioru robót – Część Ogólna ST-00. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru 

robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostką obmiarową robót jest:  

- dla robót szalunkowych – m
2
 

- dla robót betonowych – m
3
. 

3.3. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru 

robót – Część Ogólna ST00. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej 

oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru 
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zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Poszczególne etapy robót ziemnych powinny być 

odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki 

wszystkich odbiorów częściowych, a fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do 

Dziennika Budowy. Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 

konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju 

danego elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. Badania składników betonu 

powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone 

systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. W przemysłowych i przeciętnych warunkach 

wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 

Zakres kontroli - Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-

88/B-06250: 

- właściwości cementu i kruszywa, 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- deskowania i ewentualne rusztowania, 

- zbrojenie elementów, 

- dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, w tym: 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 

obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów 

pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.  

 

Zasady szczegółowe: 

1. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 

następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice 

pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 20 % ustalonej 

wartości wskaźnika Ve-be, 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza 

się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości 

zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, 

(cementowowodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

2. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)  

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności 

określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 

50m
3
, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku 
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betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i 

bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. W 

przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 

zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można 

dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo 

badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych 

badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

3. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu  

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 

okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 50 m
3
 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na 

próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji 

przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 

4. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu  

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 

laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 

stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 50 m
3
 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 

konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania 

wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest 

osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są 

następujące warunki:  

a) po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20 %, 

b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce 

wartości 0,05 m
3
/m

2
 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

5. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany 

jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany 

do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 

aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

6. Kontrola szalowań  
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Kontrola szalowań obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania 

szalowania wielokrotnego użycia,  

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją 

Projektową z dopuszczalną tolerancją),  

- sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),  

- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.  

 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych. 

- Wykonane prace musza posiadać udokumentowane badania jakościowe i wytrzymałościowe oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

- Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem Nadzoru.  

- Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie 

zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do 

zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 

3.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00. Ogólna specyfikacja techniczna 

3.5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biały 

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy. 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność.  

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 

BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 

BN-6738-OS – Badania betonu 

BN-6738-06 – Badania składników betonu 

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań. 

PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 

na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

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

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa. 

BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.  

Aprobaty techniczne, 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
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4. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE I BETONOWE SST-03-00 

4.1. WSTĘP 

4.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 

żelbetowych i betonowych związanych z zadaniem pn.: Utwardzenie powierzchni terenu PSZOK, budowa wiat i 

budynku gospodarczego. 

4.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót. 

4.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu podkładów 

betonowych i  montażu prefabrykowanych żelbetowych elementów otwartego placu składowego zgodnie z 

Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg szczegółowych przedmiarów 

dołączonych do projektu budowlanego. 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. Wymagania ogólne. 

4.1.5. Ogólne wymagania dot. robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

4.2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania betonów 

1. Cement portlandzki bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o klasie min. 32,5. W 

przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 

zawierający następujące dane:  

- oznaczenie, 

- nazwa wytwórni i miejscowości, 

- masa worka z cementem, 

- data wysyłki, 

- termin trwałości cementu. 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 

badań. Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki 

ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest 

atest z wynikami badań cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. Ponadto 

przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej:  

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu 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.  
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Miejsca przechowywania cementu pakowanego mogą być następujące:  

–składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 

opadami), 

–magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), Cement nie może być 

użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- 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. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą 

być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie 

ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały 

wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy.  

a. 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 Inspektora nadzoru. 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. 

b. Kruszywo drobne. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN- 

86/B-06712 i PN-S-10040:1999. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom 

niepełnym obejmującym:  

–oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

–oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

–oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

–oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 

Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o 

uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN- 
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86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. W 

celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

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.  

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 Inspektora nadzoru. 

 

Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S- 

10040:1999, a ponadto: 

- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-

72/D-96002, PN-63/B-06251,  

- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-

3:2001, 

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. Materiały stosowane na deskowania nie mogą 

deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką 

betonową. 

4.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków ogólnych 

określonych w STWiORB. Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

a. do przygotowania mieszanki betonowej:  

- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 

- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

b. do wykonania deskowań: 

–sprzętem ciesielskim, 

–samochodem skrzyniowym, 
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c. do układania mieszanki betonowej: 

–pojemnikami do betonu, 

–wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

–wibratorami przyczepnymi, 

–zacieraczkami do betonu. 

d. do rozbiórki, obróbki i pielęgnacji betonu: 

–szlifierkami do betonu 

–młotami i młotami pneumatycznymi 

–nożycami do cięcia prętów stalowych, 

e. do montażu elementów prefabrykowanych 

– ładowarkę 

– dźwig 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

4.4. TRANSPORT 

Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 

określonych w STWiORB. Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 

ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. Transport mieszanki betonowej na budowie winien odbywać się w pojemnikach jednych 

dostosowanych do transportu betonu. Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami 

transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.  

4.5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap 1:2004, PNS-

10040:1999, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 

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 ewentualnych rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań.  

4.5.2. 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.  

 

Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w 

normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu można 

deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie 
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niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 

styków ścian z dnem deskowania. 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. 

 

Wbudowanie mieszanki betonowej 

a. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki 

betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250. Przed 

przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

b. Zagęszczenie betonu. Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250. 

c. 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 kierowa 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 odbywać 

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.  

 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a. 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 Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 

mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu 
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przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa. 

b. 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. 

c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S- 

10040:1999, PN-88/B-08250 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. 

 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI 

4.6.1. Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 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 

Specyfikacją, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 

„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Ocena poszczególnych 

etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 

4.6.2. Zakres kontroli i badań 

Deskowanie 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora nadzoru i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej Specyfikacji. 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. 
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Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.  

 

Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą Specyfikacji, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

 

Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą Specyfikacją, 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 Inspektorowi 

nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 

oraz niniejszej Specyfikacją.  

 

Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 

Specyfikacją. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 

Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normąPN-S-10040:1999 oraz niniejszą Specyfikacją. Zakres 

sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  

 

Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy 

PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikacji. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej 

przytoczona norma.  

 

4.7. SPRZĘT 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie polega na: 

–kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 

–sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 

–sprawdzeniu betoniarki, 

–sprawdzeniu sprzętu do przewozu mieszanki betonowej, 

–sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 

–sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej Specyfikacji podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

4.8. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI. 
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Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB i 

umowie z Wykonawcą. 

 

4.9. OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB. Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą 

Specyfikacją jest: 

- m
3
 – rozebranych i wykonanych konstrukcji Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w 

naturze. 

4.10. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. Wszystkie roboty 

podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

4.11. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 

4.12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewu.  

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  

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

ocena zgodności.  

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

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki użytkowanej w warunkach 

zewnętrznych. 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
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5. ZBROJENIE BETONU, SST-04-00 

5.1. WSTĘP 

5.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu 

związanych z zadaniem pn.: Utwardzenie powierzchni terenu PSZOK, budowa wiat i budynku gospodarczego. 

5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót. 

5.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu zbrojenia ław 

fundamentowych i prefabrykatów otwartego placu składowego zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis 

techniczny i rysunki). Zakres robót wg szczegółowych przedmiarów dołączonych do projektu budowlanego. 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. Wymagania ogólne. 

5.1.5. Ogólne wymagania dot. robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5.2. MATERIAŁY 

Stal zbrojeniowa.  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 10080:2007  

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali.  

* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 10025:2002.  

* 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 usadowej, 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,  
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- 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:  

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

zanieczyszczeń,  

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 

długości pręta.  

*Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 

wymiarów i gatunków.  

(5) Badanie stali na budowie.  

*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.  

5.3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu.  

5.4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego  

5.5. WYKONANIE ROBÓT 

1) Wykonywanie zbrojenia.  

a) Czystość powierzchni zbrojenia.  

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

kurzu i błota,  

*Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

*Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

b) Przygotowanie zbrojenia.  

*Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  

*Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-B-03264:2002.  

*Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002  

*Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  

c) Montaż zbrojenia.  
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*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.  

*Zbrojenie ław prętami powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.  

*Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

5.6. KONSTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

5.7. 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.  

5.8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego - wg opisu jak niżej:  

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

2) Odbiór zbrojenia.  

* 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.  

5.9. 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.  
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6. KONSTRUKCJE STALOWE SST-05-00 

6.1. WSTĘP 

6.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych 

związanych z zadaniem pn.: Utwardzenie powierzchni terenu PSZOK, budowa wiat i budynku gospodarczego. 

6.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót. 

6.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu podkładów 

betonowych zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg szczegółowych 

przedmiarów dołączonych do projektu budowlanego. 

6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. Wymagania ogólne. 

6.1.5. Ogólne wymagania dot. robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

6.2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza 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, Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych, Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia 

wydane na podstawie tych ustaw.  

 

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Stal konstrukcyjna  

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom m.in. norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, 

PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H01104, PN-88/H-01105, N-91/H-93407, 

PN-H 93419:1997, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998, PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210- 2:2000. 

Przyjęta klasa stali: S235JR. 

  

2.2.1.1.Wyroby walcowane - kształtowniki:  

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom:  

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  

- mieć trwałe ocechowanie,  

- mieć wybite znaki cechowe.  

 

2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy:  
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Blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994. 

Blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994.  

Blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127.  

Bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325.  

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom:  

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  

- mieć trwałe ocechowanie,  

- mieć wybite znaki cechowe.  

 

2.2.2. Łączniki  

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 

norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:  

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN-

91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,  

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-

77/M82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,  

- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.  

 

2.2.3. Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a 

ponadto:  

- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,  

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M- 69355 oraz PN-

67/M69356.  

 

2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

 

6.3. SPRZĘT  

Roboty związane z wykonaniem budowy nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu (lub demontażu) elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.:  

- spawarkami,  

- palnikami gazowymi,  

- żurawiami samochodowymi o udźwigu umożliwiającym bezpieczne i sprawne podniesienie elementów 

konstrukcyjnych. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".  
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6.4. TRANSPORT  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

6.5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno 

być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. Elementy drugorzędne mogą być wykonywane przez 

spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia w Wytwórniach nie posiadających Świadectwa Kwalifikacji 

Ministerstwa Infrastruktury tylko za zgoda Inżyniera. Do elementów drugorzędnych zalicza się elementy 

nieobciążone (podkładki wyrównania, wypełnienia) oraz elementy przeznaczone do przejęcia obciążeń innych 

niż obciążenia podstawowe rozważanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030 (elementy poręczy, 

chodników służbowych, osłony trakcji elektrycznej, wsporniki kablowe itp.).  

 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Wymagania ogólne 

Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji 

projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi.  

 

Przygotowanie i obróbka elementów  

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być 

sprawdzone pod względem:  

- gatunku stali,  

- asortymentu,  

- własności,  

- wymiarów i prostoliniowości.  

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki wg 

PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu 

nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych 

elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i 

sprawdzony przez Inżyniera. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do 

składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, 

oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-

89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002.  

 

5.3. Składanie konstrukcji  

Spawanie  

Spawanie winno odbywać się zgodnie z norma PN-89/S-10050. Osoby kierujące spawaniem i spawacze 

powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. Elementy stalowe konstrukcji spawane są w 

Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją projektową. W wyniku spawania powstają 

naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia 

odkształceń konstrukcji w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050.  
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5.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać 

próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji zgodnie z 

wymaganiami normy PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany 

odbiór wytworzonych elementów konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół 

Komisji Odbioru i odpowiedni wpis Inżyniera do Dziennika Budowy.  

 

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, jeżeli 

jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego 

konstrukcji stalowych.  

 

5.6. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie  

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem 

odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca 

montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji 

projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. W czasie montażu należy 

dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót.  

 

5.7. Prace przygotowawcze i pomiarowe  

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy wyznaczyć lub skontrolować:  

- położenie osi stóp fundamentowych i/lub kotew, 

 

5.8. Wykonanie połączeń spawanych  

Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich spoin w 

odległości 10-15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia 

Dziennika spawania. W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a 

temperatura nie niższa niż +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i 

stanowiska spawaczy należy osłonic. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, 

rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm.  Spoiny czołowe powinny 

być podspawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu 

powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN85/M-69775 (PN-EN 

970:1999):  

- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1,  

- dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2.  

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny odpowiadać 

wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).  

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 PN-EN970:1999). 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt 

wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inżyniera ponosi 
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Wykonawca. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w 

postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji.  

 

6.6. KONTROLA JAKOSCI  

Wymagania ogólne  

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej SST. Inżynier w 

porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisje Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad 

wykonaniem nowej konstrukcji stalowej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej są 

odbierane przez Komisje poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Ocena poszczególnych etapów 

robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

Materiały  

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z 

wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny 

uzyskać akceptacje Inżyniera.  

 

Konstrukcja stalowa  

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom 

podanym w niniejszej SST.  

 

Kontrole 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  

- kontrola stali,  

- sprawdzenie elementów stalowych,  

- sprawdzenie wymiarów konstrukcji,  

- sprawdzenie połączeń,  

- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,  

- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji. 

 

Kontrola w czasie transportu i na budowie Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

 

6.7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

Jednostką obmiarową jest:  

- 1 kg – 1 kilogram, 

- 1 t – 1 tona. 

 

6.8. ODBIÓR ROBÓT  
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne ".  

 

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE  

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali, 

PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne, 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe, 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych, 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia, 

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, 

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne, 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie, 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport, 

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco, 

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary, 

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary, 

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiałów 

dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie, 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i 

badania, 

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania 

łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja, 

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym, 

PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego, 

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 

parametrów, 

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów powierzchni 

ciętych termicznie (cięcie tlenem), 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia, 

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne, 

PN-87/M69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu na 

radiogramie, 

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych, 

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, 

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów.  
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7. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA, SST-06-00 

7.1. WSTĘP 

7.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych związanych z zadaniem pn.: Utwardzenie powierzchni terenu PSZOK, budowa wiat i budynku 

gospodarczego. 

7.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót 

7.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy robotach instalacyjnych, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg. szczegółowych przedmiarów 

dołączonych do projektu budowlanego. 

7.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. Wymagania ogólne. 

7.1.5. Ogólne wymagania dot. robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

7.2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 

innym umownym warunkom. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i 

poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zestawienie podstawowych materiałów 
L.p.  Materiał  Ilość 
1  Rura PE 32 mm SDR11  45,5 mb 
2 Zasuwa nawiertka na przyłącze wodociągowe wraz z obudową i skrzynką uliczną 1 kpl 

 

7.3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i 

narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych 

- betoniarka 

- sprzęt do próby szczelności 

- narzędzia tnące do cięcia rur 

- wibrator 

- drobne narzędzia ręczne, 

- materiały do deskowania 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 
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7.4. TRANSPORT 

Warunki ogólne transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do transportu materiałów stosowane będą następujące środki transportu: 

- samochód skrzyniowy 

- samochód dostawczy 

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 

ich uszkodzenie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora 

7.5. WYKONANIE ROBÓT 

7.5.1. Ogólne warunki wykonania  

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST– 00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inspektora harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 

realizowana inwestycja.  

  

7.5.2. Roboty przygotowawcze 

Miejsce włączenia wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami.  

Miejsca wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty należy 

oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki świadki wbija się po 

dwóch stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W 

terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub sworzni. Ciąg 

reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

 

7.5.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń. Użyty materiał i sposób 

zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonej armatury. Grubość warstwy ochronnej zasypu 

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0.3 m. Materiałem zasypu w 

obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 

średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 

przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać 

ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej 

dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.  

 

7.5.4. Roboty instalacyjne montażowe 

Armaturę należy układać zgodnie z wymogami normy. Przed opuszczeniem armatury do wykopu należy 

sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto 

należy starannie ją oczyścić. Elementy uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 

 

Armaturę opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub 

dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie armatury do wykopu. 
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Dla wykonania złączy należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy 

dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi 

przewodu nie może przekraczać +/- 10mm  

 

7.5.5.  Montaż przewodów 

Armaturę montować w temperaturze otoczenia od +1
o 

C do 30
o
C. 

  

7.5.6.  Próba szczelności  

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-81/B-10725 

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

7.5.7. Oznakowanie armatury 

Armaturę zabudowaną na rurociągach należy trwale oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN – 86/B-

09700. Tabliczki umieścić na trwałych obiektach budowlanych w odległości nie większej jak 15m od 

wyznaczonego uzbrojenia lub na słupkach betonowych. Tabliczki do oznakowania winny być emaliowane i 

wypalane.  

7.5.8. Dobór armatury: 

Przy doborze armatury (zasuwy) należy się kierować poniższymi wymaganiami technicznymi: 

Na przyłączu zamontować zasuwy kołnierzowe typ E z żeliwa sferoidalnego, z obudową i skrzynką uliczną, 

miękkouszczelniajace, klinowe, z gładkim i wolnym przelotem, krótkie.  

  

7.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne.  

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w szczególności z 

Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące 

badania:  

- zgodności z Dokumentacją Projektową, 

- materiałów zgodnie z wymaganiami norm  

- ułożenia przewodów tj.: głębokości ułożenia przewodu tj. min. 150cm, ułożenia przewodu na podłożu, 

odchylenia osi przewodu, zmiany kierunków przewodów, 

- kontrola połączeń, 

- szczelności przewodu, 

- prawidłowości montażu armatury, 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 

zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, który powinien być dokonany 

zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu 

do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektora wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

warunki techniczne. 

7.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST. Wymagania ogólne 

7.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne.  
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Przy odbiorze należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych, 

- połączenia przewodów 

- szczelność przewodów  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Dziennik 

Budowy, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną 

- wszystkie pozostałe dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

Po wykonaniu wodociągu wykonać płukanie, próby szczelności i dezynfekcję rurociągu. 

 

7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne. Płatność należy przyjmować zgodnie z 

dokumentacją i zakresem robót wymienionych w niniejszej ST., na podstawie odbioru faktycznie zamówionej i 

wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i jakości użytych materiałów. 

7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

rozporządzeniami związanymi z instalacjami hydrantowymi przeciwpożarowymi, 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych, wyd. przez COBRTI INSTAL, 

- PE-EN 12201-2:2004  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.   

Polietylen(PE).część 2: rury,  

- PE-EN 12201-3:2004  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

Polietylen(PE).część 3: kształtki, 

- PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 1 MPa, 

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych, 

- PN 80/H-74219 Rury stalowe bez szwu. 
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8. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SST-07-00 

8.1. WSTĘP 

8.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych związanych z zadaniem pn.: Utwardzenie powierzchni terenu PSZOK, budowa wiat i budynku 

gospodarczego. 

8.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót 

8.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy robotach instalacyjnych, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Zakres robót wg. szczegółowych przedmiarów dołączonych do projektu. 

8.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. Wymagania ogólne. 

8.1.5. Ogólne wymagania dot. robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

8.2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 

innym umownym warunkom. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 

Inspektora. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami 

Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

 

Zestawienie podstawowych materiałów 
L.p.  Materiał  Ilość 
1  Rura PVC-U SDR34 SN8 łączona na uszczelkę śr. 200mm  73 mb 

 

8.3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem kanalizacji będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń 

i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych 

- betoniarka 

- sprzęt do próby szczelności 

- narzędzia tnące do cięcia rur 

- wibrator 

- drobne narzędzia ręczne, 

- materiały do deskowania 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 
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8.4. TRANSPORT 

Warunki ogólne transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do transportu materiałów stosowane będą następujące środki transportu: 

- samochód skrzyniowy 

- samochód dostawczy 

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 

ich uszkodzenie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora 

 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

-  rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 

transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 

przez podłożenie tektury Falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia - 5°C do +30°C. 

 

Składowanie materiałów 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

 

Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budowę należy dostarczać wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego oraz z atestem o zgodności z normą. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny 

dostarczonych materiałów. 

 

8.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania  

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST– 00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inspektora harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 

realizowana inwestycja.  

  

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających należy: 

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu. 

- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999. 

- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 

wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych). 

- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
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Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania elementów kanalizacji sanitarnej 

Projektowana trasa kanału powinna być trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocą kołków 

osiowych. Należy ustalić stałe repery. 

 

Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji sanitarnej 

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do 

spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 2-5cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm wyższym od projektowanego. Przy wykopie 

mechanicznym dno wykopu ustala się o 20 cm wyższym od projektowanego. Przy wykonaniu wykopu należy 

przy udziale Inżyniera sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg. dokumentacji 

projektowej. Wykop należy wykonać o ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy 

drewnianej lub metalowej. Napotkane w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć 

wg wymagań użytkowników tych urządzeń. Po zakończeniu robót budowlano - montażowych i ziemnych, 

teren i jezdnie należy doprowadzić do stanu istniejącego. 

 

Wykonanie kanału deszczowego 

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym 

dnem na łożysko nośne rury kanałowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowę kanalizacji 

rozpoczyna się od wylotów do odbiornika zgodnie z zaprojektowanymi rzędnymi, przejściami szczelnymi dla 

rur z PVC. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać 

dołki montażowe o głębokości ca 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w 

kielich rury. Ułożony odcinek rury kanałowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga 

stabilizacji przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury 

(w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30cm). Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu 

do dołka montażowego. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

- podłoże piaskowe przy nie nawodnionych gruntach spoistych (gliny, iły) 

-  podłoże żwirowo - piaskowe lub tłuczniowe - piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych (muły ,torfy 

itp.) 

Grubość warstwy podsypki powinna być zgodna z zaleceniami producenta rur. 

 

Montaż rurociągów 

Montaż - odcinków rurociągu w wykopie. Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego 

przewodu z zachowaniem spadków. 

 

Połączenia rur i kształtek z PVC-u 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie zewnętrzne i zewnętrzne 

rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń. Pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek 

innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1 

:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1 :2004. 
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Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 

ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

8.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne.  

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie 

nr 9 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i badania przy 

odbiorze". 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w 

PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem wody (metoda W). 

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej (podczas 

wykonywania badań) nie przekracza: 

- 0,15 l / m
2
 w czasie 30 min. dla przewodów. 

- 0,20 l / m
2
 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 

- 0,40 l / m
2
 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych. 

m - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 

zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, który powinien być dokonany 

zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu 

do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektora wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

warunki techniczne. 

8.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST. Wymagania ogólne. 

Obmiaru robót podstawowych kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających (w przypadku wyceny 

robót w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:  

- rodzaj rur i ich średnice, 

- rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 

- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

- poziom wody gruntowej. 

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni 

przelewowej (licząc ich wymiar wewnętrzny). Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych. 

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. Studnie z prefabrykatów 

betonowych określa się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych 

metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. 

Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami studni  i 

separatora ograniczających odcinek poddany próbie. 

8.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne.  

Przy odbiorze należy sprawdzić:  
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- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych, 

- połączenia przewodów 

- szczelność przewodów  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Dziennik 

Budowy, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną 

- wszystkie pozostałe dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

Po wykonaniu kanalizacji wykonać płukanie i próby szczelności. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 

 

Odbiór techniczny częściowy  

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 

planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać: 1-2 cm. Dopuszczalne odchylenie 

rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać: 1 cm. 

 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 

nadzorem. 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją. 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony. 

 zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN- EN 1610 dla 

kanalizacji  grawitacyjnej. Szczelność przewodów i studzienek powinna gwarantować utrzymanie 

przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od 

poziomu wierzchu rury. Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-

EN 1610. Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz 

certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi 

rur i kształtek, studni kanalizacyjnych, zwieńczeń studni kanalizacyjnych jest 

przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego częściowego, który stanowi 

podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - 
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częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 

dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą. 

 

Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

 zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

 zbadaniu rozstawu studni i separatora 

 zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. Wyniki badań powinny 

być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych 

przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami 

badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacją geodezyjną, protokołem 

szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, należy przekazać 

inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi urządzeń podczyszczających dla kanalizacji 

deszczowej. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na 

budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne. Płatność należy przyjmować zgodnie z 

dokumentacją i zakresem robót wymienionych w niniejszej ST., na podstawie odbioru faktycznie zamówionej i 

wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i jakości użytych materiałów. 

8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2. PN-EN 752-1 :2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje PN-EN 752-2:2000 

3. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania PN-EN 1401-1 :1999 

4. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie 

zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu PN-ENY 1401-3:2002 (U) 

5. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej 

i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3:Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

PN-EN 1852-1 :1999 

6. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-EN 1852-1 

:1999/A l :2004 

7. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A l) 



51 
 

8.PN-ENY 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

9. PN-EN 588-1 :2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów 

grawitacyjnych  

10. PN-EN 588-2:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 

11.PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

12.PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

13. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

14. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 

16. PN-EN 681-l :2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część l: Guma 

17. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

18.PN-B  10736 : 1999 Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania . 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas  wykonywania robót budowlanych, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowaniu ich znakiem budowlanym, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych, 
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej, 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych, 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 
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9. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ – SST-08-00 

9.1. WSTĘP 

9.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dla zadania : Utwardzenie powierzchni terenu PSZOK, budowa wiat i budynku  

9.1.2. Zakres stosowania STWIORB 

STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.. 

9.1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

9.1.4. Określenia podstawowe 

 Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 

jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 

produkcji. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Wymagania ogólne 

9.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne. 

9.3. MATERIAŁY 

9.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano Wymaganiach ogólnych. 

9.3.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

 Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

 Wygląd zewnętrzny - Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

o 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 

o 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej - W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych 

wymiarach grubości: 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu 

samochodowego, 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości  3 mm, na szerokości  3 mm, na grubości  5 mm. 

 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

 Wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie 

powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 

powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 Nasiąkliwość - Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. 

 Odporność na działanie mrozu - Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być 

badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach 
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zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: próbka nie wykazuje pęknięć, strata masy 

nie przekracza 5%, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

 Ścieralność - Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] 

powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

9.3.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 Cement - Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

 Kruszywo - Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 Woda - Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

 Dodatki - Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, 

mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki 

powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 

9.4. SPRZĘT 

9.4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Wymagania ogólne. 

9.4.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki 

brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa 

się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania 

piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne 

urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

9.5. TRANSPORT 

9.5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymagania ogólne. 

9.5.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 

folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe 

można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

9.5.3. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymagania ogólne 

9.5.4. Podłoże  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy 

lub nasypowy o WP  35 [7]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki 
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brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 

wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża 

powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod 

nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

9.5.5. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być 

zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i 

warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 

grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

9.5.6. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe 

wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

9.5.7. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubość podsypki 

po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

9.5.8. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru 

- wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 

od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 

następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 

piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

9.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Wymagania ogólne. 

9.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 

atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 

bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
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(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m
2
 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, 

przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w punktach 

powyżej i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

9.6.2. Badania w czasie robót 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy - Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich 

zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

 Sprawdzenie podsypki - Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową niniejszą SST. 

 Sprawdzenie wykonania nawierzchni - Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych 

kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami niniejszej OST: 

o pomierzenie szerokości spoin 

o sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

o sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 Nierówności podłużne - Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

 Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 

 Niweleta nawierzchni - Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać  1 cm. 

 Szerokość nawierzchni - Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 

 Grubość podsypki - Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  

1,0 cm. 

 Częstotliwość pomiarów - Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki 

brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m
2
 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 

gdzie poleci Inżynier. 

9.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostka obmiarowa - Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 

9.8. Odbiór robót 

9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-przygotowanie podłoża, 

-ewentualnie wykonanie podbudowy, 

-wykonanie podsypki, 

-ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

9.9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-oznakowanie robót, 

-przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

-dostarczenie materiałów, 

-wykonanie podsypki, 

-ułożenie i ubicie kostki, 

-wypełnienie spoin, 

-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.10. Przepisy związane 

Normy 

PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-06250 – Beton zwykły 

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

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

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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10. KRAWĘŻNIKI BETONOWE – SST 09-00 

10.1. WSTĘP 

10.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dla zadania : Utwardzenie powierzchni terenu PSZOK, budowa wiat i budynku  

10.1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

krawężników: 

- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 

- betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 

- betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 

- betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 

10.1.3. Określenia podstawowe 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 

wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Wymaganiach ogólnych. 

10.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

10.2. MATERIAŁY 

10.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Wymagania ogólne.  

10.2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki betonowe, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

10.2.3.  Krawężniki betonowe – klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

10.2.3.1.  Typy 

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 

U   -   uliczne, 

D   -   drogowe. 

10.2.3.2.  Rodzaje 

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych: 

 prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 

 prostokątne - rodzaj „b”. 

10.2.3.3.  Odmiany 

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
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2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

10.2.3.4.  Gatunki 

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

 gatunek 1 - G1, 

 gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 

wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100, BN-80/6775-03/04 [15]. 

10.2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

10.2.4.1.  Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawężnik rodzaju „a” 

 

 

 

 

 

 

b) krawężnik rodzaju „b” 

 

 

 

 

 

 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnika krawężnika l b h c d r 

U a 100 20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 

1,0 

 

D 

 

b 

 

100 

15 

12 

10 

20 

25 

25 

 

- 

 

- 

 

1,0 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 

10.2.4.2.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne),   

mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

10.2.4.3.  Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 

grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

10.2.4.4. Beton i jego składniki 

10.2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

10.2.4.4.2. Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 

przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 

powinna być wykonana z betonu klasy B 30. Beton użyty do produkcji krawężników powinien 

charakteryzować się: 

 nasiąkliwością, poniżej 4%, 

 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

10.2.4.4.3. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-

19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

10.2.4.4.4. Kruszywo 
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Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo należy przechowywać w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i 

marek. 

10.2.4.4.5. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

10.2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy 

cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być 

cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

10.2.6. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 

c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 

10.2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-

74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

10.3. SPRZĘT 

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

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

10.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych. 

10.4.1. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy. 

10.4.2. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa można 

przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub 

beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem 

bębnów i beczek. 

10.5. WYKONANIE ROBÓT 

10.5.1. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik 
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zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 

Proctora. 

10.5.2. Wykonanie ław  

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

10.5.2.1. Ława żwirowa - Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie 

koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać 

dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

10.5.2.2. Ława tłuczniowa - Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy 

starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i 

ostatecznie zagęścić. Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę 

wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

10.5.2.3. Ława betonowa - Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 

gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 

Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy 

stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

10.5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

10.5.4.1. Zasady ustawiania krawężników  

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 

przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub 

zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

10.5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej  

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku 

o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

10.5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

10.5.4.4. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 

lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 

cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny 

krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 

temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 

należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

10.6. Kontrola jakości robót 

10.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

10.6.1.1. Badania krawężników  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 

tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 

elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego 

lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 

mm. 

10.6.1.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

10.6.2. Badania w czasie robót 

10.6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 

wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

10.6.2.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny 

górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 

mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 

100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:  

- dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 

przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

d) Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

e) Zagęszczenie ław. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru 

lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą 

wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

f) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od 

projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

10.6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 

100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 

nie może przekraczać 1 cm, 
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d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. 

10.6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

10.7. ODBIÓR ROBÓT 

10.7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

10.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

10.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 ew. zalanie spoin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.9. Przepisy związane 

Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

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

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


